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Tradition i utveckling sedan 1927

Contura Steel diskbänk
-Skötselråd och underhåll 



I denna folder hittar du lite praktiska tips och råd 
om hur du får ut det mesta av din diskbänk samt 
hur du håller den fräsch under många långa år.

Vid leverans 
Kontrollera mycket noga att det inte uppkommit 
några skador i transporten. Misstänker du trans-
portskada påtala detta omgående för distributören 
som lämnat produkten och notera den misstänkta 
transportskadan på fraktsedeln i samband med 
underskrift. Ta gärna ett foto på skadan.

Uppackning 
Öppna emballaget försiktigt, undvik att använ-
da kniv eller dylikt som kan skada diskbänken. 
Trä-emballaget öppnas genom att först lossa skru-
varna. Lyft därefter ut diskbänken försiktigt.

OBS! Låt skyddsplasten sitta kvar på bänken tills 
det är dags för montage. Kontrollera att allt stäm-
mer mot följesedeln och att allt är medlevererat.

Lagring:
Diskbänken skall lagras torrt och skyddat. Undvik 
att utsätta diskbänken för direkt solljus eller vär-
me när skyddsplasten sitter på eftersom sol och 
värme gör att klistret i plasten härdar och kan bli 
mycket svår att få bort. Skulle detta hända eller 
om det finns lite klisterrester kvar kan dessa tas 
bort med aceton.

Kontroll före installation:
Dra av skyddsplasten strax före montage och 
kontrollera att bänken inte har skadats på något 
sätt. Tänk på att skydda diskbänken igen efter 
kontroll tills montagearbetet med diskbänken är 
avklarat. Du kan tex använda emballaget som 
diskbänken levererades i.

Grattis till ditt val av en svensktillverkad kvalitetsprodukt i rostfritt från Contura Steel. 
Du kommer garanterat ha glädje av din diskbänk under många år och skulle det under tiden 

uppstå frågor eller behov av tillbehör eller andra produkter är vår kundservice och fabrik 
i Mörrum alltid beredd att hjälpa dig.

Contura Steel 
- Svenskt hantverk i rostfritt sedan 1927

Reklamation av skador eller ytfel på en 
redan monterad diskbänk, godkänns inte.



Contura Steels rostfria diskbänkar är tillverka-
de av förstklassigt rostfritt stål som är mycket 
motståndskraftigt mot fläckar, rost och korrosion. 
Men även rostfritt stål måste skötas och under-
hållas på rätt sätt. 

Skötselråd
För rengöring använd ett milt rengöringsmedel 
och en mjuk trasa eller borste. Rengör försiktigt 
utan att repa produkten. Skölj noga och torka 
torrt.

Undvik att låta vatten eller andra vätskor torka in 
på ytan, då detta kan bilda en grå beläggning eller 
fläckar. Undvik också längre kontakt med klor- 
eller syrahaltiga rengöringsmedel, silverputs eller 
matvaror såsom ketchup, senap och juice som då 
kan orsaka frätskador.

Trots sin hårda yta så kan den rostfria ytan ska-
das av vassa föremål. Mindre repor uppkommer 
vid naturligt slitage och utjämnas med tiden till 
en fin patina.

Fläckar & missfärgningar 
Använd små mängder av ett polermedel anpassat 
för rostfritt stål och gnid försiktigt på ytan som 
skall rengöras, avställningsytor skall alltid gnidas 
i plåtens slipriktning. Använd inte stålull, detta 
kan förutom att repa ytan, även efterlämna små 

partiklar som kan utvecklas till rostfläckar.  

Svåra fläckar tar du bort genom att skrubba 
ordentligt med fint skurpulver, skölj ytan noga och 
torka torrt med ren duk.

Användning
På en rostfri diskbänk kan värmen ifrån en het 
kastrull direkt på ytan snabbt orsaka bucklor och 
plåten kan även bli missfärgad av upphettningen. 
Undvik att dra en gryta eller glaserat porslin på 
avställningsytan, utan lyft på och av. Använd all-
tid grytunderlägg för att skydda den rostfria ytan 
från repor och upphettning.

Skötselråd och underhåll 
av Contura Steel diskbänk

Frågor? Kontakta gärna kundservice på:
0456-485 00 eller kundservice@conturasteel.se



Contura Steel har sedan 1927 har arbetat med 
rostfritt. Tillverkningen är en tradition med en 
historia på drygt 280 år, som hela tiden 
fortsätter att utvecklas. Idag tar vi fram och 
tillverkar utekök, disk- och tvättbänkar. I 
morgon gör vi det säkert också, men lite 
annorlunda, och lite bättre.

I blekingska Mörrum slutar svensk plåt från 
svensk malm i en svensk produkt för att sedan 
börja sitt liv i en tvättstuga, ett kök eller en 
trädgård. Längs vägen håller vi koll – på varje 
detalj, varje moment, och varje påverkan som 
kedjan har på såväl produkt, som på miljö och 
människor i dess närhet. Det är, för oss, vad 
svensktillverkat innebär. För dig innebär det en 
garanti för god kvalitet.

Vi tillverkar både ett brett sortiment 
standard-diskbänkar och specialdesignade, 

unika exemplar efter önskemål. Det ger oss en 
naturlig bredd i både kapacitet och kompetens, 
som i sin tur ger både flexibilitet och kontroll. 
Självklart är vi ISO 9001-certifierade. Högt satt 
integritet, etik och moral ser vi som grunden i 
god professionalism och en anledning till att vi 
finns, och funnits så länge. Vi sitter alla i 
samma byggnad – från administration, via 
produktion, till distribution. Det blir då nära 
mellan fråga och svar, och vi kan enkelt bistå 
med kunskap och kundservice.

Vi är en del av Mörrum, Blekinge, Sverige 
och världen, och på alla dessa har vi en 
inverkan. Vårt samhällsansvar är minst lika 
viktigt för oss som alla andra delar av det vi 
gör. Vi utvecklas och gör vardagliga val med det 
i åtanke, och har därför också valt att certifiera 
oss enligt ISO14001.

Tradition i utveckling sedan 1927

Fabriksvägen 39, 375 30 Mörrum
+46(0)456-485 00

www.conturasteel.se
kundservice@conturasteel.se

Kök Tvättstuga Utekök


