FDV-DOKUMENTASJON
HAMRAN KJØKKEN
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OPPLEV KVALITET – OPPLEV HAMRAN

Vår visjon
Et Hamran Kjøkken er et Hamran Arbeidskjøkken, fra Hamranfolket på
Hamran.
Noe helt for seg selv.
Vi dyrker lidenskapen og skal være en spennende og moderne
kjøkkenprodusent, vi holder til ute på landet og ikke akkurat der hvor
alle andre er. Vi ønsker å overraske med løsninger som du og dere
ønsker å identifisere dere med, og gjerne litt til.
Vi vil være oss selv her oppe på Hamran, og vi har lange tradisjoner
som håndverksbedrift med fokus på det gode håndverket. Og selv
om kjøkkenet er det vi lager mest av, ender vi ofte opp med både
garderober og bad, benker og bord, og det hender vi tar hele
interiøret.
Vi er opptatt av gode, funksjonelle ideer, og liker å utvikle gode
løsninger som varer. Å bare henge seg på trendene som og går, er
ikke helt oss. Vi bygger gode kjøkken og gjerne litt til her på Hamran,
og vi setter gjestfriheten i høysetet. Kundene våre kommer gjerne på
besøk for å få en helt spesiell opplevelse og fordi de ønsker et kjøkken
med kvaliteter. De fleste har hørt om oss fra gode venner, og kommer
gjerne hit for å se hvordan vi jobber og å se mulighetene sammen
med oss. Hamrankvalitet skal oppleves som skikkelig vare og noe som
er varig.
Våre verdier
Involvering, respekt og individualitet
Vi vil ta vare på særpreget i løsningene og i vår måte å jobbe på, og
fokusere på både indre og ytre verdier, samtidig som vi gjør vårt
beste for å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Vi bor og vi
arbeider her. Midt i den fantastiske naturen, i hjertet av Lyngdalen.
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Fronter og overflater
Slette fronter
MDF / overfinert / finert / 3-lags tre / heltre / linolem / kryssfiner / laminat
Materialer:
Eik / røkt eik / rustikk eik / bjørk / furu /

Ramtre fronter
Materialer:
Ramtre i bjørk / eik
Fylling i MDF

Profilerte fronter
Materialer:
MDF / 3-lags eik / heltre

Freste grep i slette fronter
Kantfrest / Innfrest / bakfreste / gjennomfrest / 38 grader
Med bakplate i heltre eller malt mdf.

Overfinerte fronter
Overfinerte fronter er egenproduserte fronter med kjerne av mdf. Frontene kantlistes med
heltre lister, og om kunden ønsker et frest grep i ulike typer fasonger så felles det inn et
stykke

heltre

for

å

kunne

frese

grep

på

et

bestemt

sted

i

fronten.

Som kunde velges det mellom liggende eller stående finerretning med gjennomgående
mønster fra en front til neste.
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Materialfakta
Skrog
Skrog i melaminbelagt spon 18 mm i bunn, sider og topp. Fremkanter skrog er malt i valgt
NCS kode på kjøkken. Skaprygg er 3 mm hvit hdf. Overskap males under i valgt NCS
kode. Skrogene males innvendig hvis de er spesifisert av kunde for et tillegg i pris. Vinkler
brukes for å feste skrog mot vegg. Ved synlige åpne hyller eller glassdører brukes ikke
vinkler, men tapplist i samme material som skrog.
Skrog i finer 19 mm i bunn, sider og topp. Platene som er brukt er ferdigfinert og kantlistes.
Rygg i 4 mm finert mfd.

Hyller, hyllebærere og hengsler
Melaminbelagte skrog har 18 mm melaminbelagte sponplater til hyller. Finerte skrog har
19 mm finerte sponplater. Glasshyller er produsert i 6 mm herdet klarglass på spesialmål
etter skapet. Alle hengsler leveres som standard med demping. De er i metall og med en
clip-funksjon som gjør at det er enkelt og ta av og på skapdøren. Åpningsvinkelen er 110
grader. Ved spesielle tilfeller settes det på stopper slik at døren ikke kan ta i hindringer. De
er justerbare sidesveis samt i høyden og dybden. Hjørneskap har hengsler med 155 grader
åpningsvinkel. Også disse har clip-funksjon og er i metall.

Skuffer
Legra skuffer leveres i hvitt, inox og svart. Sider er av stål. Bunn og bakstykker 16
melaminbelagt spon. Ved standard dybde på skrog uten hindringer så leveres skuffene
på 50 cm dybde. Dypere skrog og skuffer kan også leveres ved en tilleggskostnad.
Belastningen er 40 kg og kan etter ønske leveres for belastning opp til 70 kg. Skuffene har
demping ved lukking(BLUMOTION)
Treskuffer i eik lages med front, bak og sidestykker i 13 mm heltre eik. Skuffebunnen er 6
mm kryssfiner eik. De leveres med movento skinner og tåler 40 kg. Kan leveres for å tåle 60
kg etter ønske.
Tip-on blu motion kan velges på alle skuffer for et stilrent uttrykk uten håndtak på fronter.
Her kombineres tip on hvor man lett trykker på skuffene for å åpne den og blu motion for
en dempet lukking. Både legra skuffer og treskuffer kan leveres med denne funksjonen.
Elektriske skuffer er et svakstrømssystem, 240 volt. Det brukes vanlige blumskinner med blum
servodrive med demping og leveres til legra og treskuffer. Ved hjørner brukes en
combobox for å hindre at begge skuffer kan åpnes samtidig. Aventos overskap kan også
leveres med elektrisk åpning. Begge deler må åpnes manuelt ved strømbrudd.
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Dekksider
19 mm MDF med profilert kant eller 19 mm finerte sponplater.

Foringer
Foringer velges alt ut i fra hvilket utseende man ønsker på kjøkkenet. Flush foring med
skrog kommer i 18 mm sponbelagt melamin eller 19 mm finert sponplate. Flush foring
med front lages i 40 mm heltre behandlet med lakk eller maling. Ved blindfront vil det
være en 18 mm sponbelagt melamin plate med en 19 mm mdf front som skrues sammen
med denne for å få samme utseende som en vanlig front.

Sokler
Sokkelhøyden bestemmes ut ifra skroghøyde og benkeplate. Vanlige høyder på sokkel er
130/140, men dette er også noe som avgjøres sammen med selger for å få ønskelig
utseende på kjøkkenet. Soklene til malte kjøkken kommer i 18 mm sponbelagt melamin
som males i valgt fargekode. Finerte kjøkken og kjøkken i heltre leveres med sokkel i 19
mm finert spon.Soklene kan gjæres som ett tillegg.

Taktilslutninger
Leveres i alle høyder, bestemmes ut i fra hvert kjøkken i forhold til takhøyde og ønskelig
utseende på kjøkkenet. Takforingen leveres i 18 mm melaminbelagt spon ved malte
kjøkken og 19 mm finert spon ved kjøkken i finer eller heltre. Takforinger blir laget på
overmål slik at de kan tilpasses opp mot tak hvis det ikke skal taklister utenpå takforing.

Emballasje
Skap pakkes på paller. Krympeplast brukes for å holde fronter på plass. På malte overflater
pakkes det først med folie og så bobleplast. Når alt er på pallen pakkes det med
krympefolie utenpå alt og plast på toppen. På finerte, lakkerte kjøkken pakkes det på
samme måte, men uten folie. På oljede overflater pakkes det med gråpapir innerst og så
bobleplast.
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Vedlikehold
Skrog og fronter malt
Tørk av med en lett fuktig og lofri klut. Tørk av med tørr klut til slutt. Ved fjerning av flekker
etc. brukes mildt/nøytralt vaskemiddel uten slipemiddel. Bruk lite vann og tørk umiddelbart
bort overflødig vann. Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, løsemiddel, voks, olje
eller grovere rengjøringsmidler må ikke brukes. Mikrofiber skal ikke brukes.

Skrog og fronter lakkert
Rengjør overflaten med en ren, tørr klut som ikke loer. Flekker som ikke kan fjernes på denne
måten tørkes av med en klut oppvridd i lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Etterpå
tørker du overflaten med en ren klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler som skurepulver,
stålull, nylon svamper og lignende. Mikrofiber klut må ikke brukes.

Skrog og fronter oljet
Osmo gir en glatt og fin vannavvisende overflate. Til daglig renhold anbefaler vi bruk av
Osmo sin spray 8016 og brukes til enkel flekkfjerning. Denne tilfører litt kokosolje og fjerner
flekker. Eller så kan PH nøytrale vaskemidler også brukes til daglig vedlikehold. Det må ikke
brukes skuremidler som f.eks Jif. For årlig vedlikehold kan det brukes Top oil fra Osmo. Men
det trengs i hovedsak kun å brukes rundt vasken og i områdene hvor det er mest slitasje.
Det er ikke nødvendig og olje hele fronter og skrog hvert år. Osmo holder seg godt og det
kan gå 8-9 år før det er nødvendig og olje alt etter hvordan bruken av den er.

Tre
Generelt gjelder det for vedlikehold av trebaserte materialer at de ikke skal utsettes for
fukt, da tre er et hygroskopisk og levende materiale som trekker opp i seg og gir fra seg
fuktighet etter ytre påvirkning. Renhold gjøres med tørr klut eller fuktet og godt vridd klut. I
Norge brukes det veldig ofte for mye vann i forbindelse med renhold av trebaserte
materialer, og dette må unngås for å hindre fuktskader. Da det er snakk om et levende
naturmateriale bør det også skjermes for store svingninger i temperatur og spesielt mot
veldig høy eller ekstremt lav luftfuktighet. Jevn normal romtemperatur bør sikres. En normal
Norsk vinter har tørr luft noe som øker risiko for blant annet sprekk og vridning i materialer –
dette er naturlig og gitt av treets egenskaper. Alt treverk vil også påvirkes av sollys over tid,
og det bør beskyttes mot dette så langt det lar seg gjøre.
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Laminat benkeplater
Laminat er motstandsdyktig overfor alminnelige kjemikalier og rengjøringsmidler i
husholdingen. Men den tåler ikke kraftige syrer og baser. Laminat er varmefast, men bare
en liten stund. Benytt alltid underlag da metallgryter lett overstiger oppvarmingspunktet
og platen vil få skader man ikke kan ta bort. Benkeplaten vaskes daglig med rent vann og
en oppvridd klut. Ved større flekker kan universalt rengjøringsmiddel brukes (ikke sulfo)
Slipende

rengjøringsmidler

som

for

eksempel

skurepulver,

stålull

eller

etsende

rengjøringsmidler må ikke benyttes. Bruk av rengjøringsmidler kan over tid gi en fettete
overflate. Vi kan også anbefale å bruke ØkoClean til daglig rengjøring, som fortynnes med
vann i forholdet 1:30. ØkoClean kan også påføres laminatet konsentrert. Rensningen varer
2 til 3 minutter. Deretter vaskes laminatet med en våt klut. Sørg for å få med alle såperester.
Til slutt tørkes laminatet med en tørr klut. Deretter bør laminatet være helt rent. I enkelte
tilfeller kan det dog være nødvendig å gjenta prosessen 2 ganger.

Granitt benkeplater
Granitt er et 100 % naturprodukt, hugget direkte ut av berget til deg. Inkl. kull-avleiring,
fossiler og hva som gjennom millioner av år har blitt til din granittplate. Granitt består nesten
utelukkende av mineraler som kvarts, feltspat og muskovitt. Siden granitt er et naturprodukt
kan platene variere fra fargeprøvene som er sett i showroom. Man kan derfor sette varme
kjeler fra platetopp og ovn direkte på benkeplaten. Man skal derimot IKKE sette ekstremt
varme objekter direkte på platen, som f.eks tørrkokte kjeler eller produkter som har vært i
kontakt med direkte flamme over lengre tid(gasskomfyr). Rask temperaturendring kan
også skade platen, såkalt termosjokk. Bruk gryteunderlag hvis du vil være på den sikre
siden! Granitt har flere grader av porøsitet/åpenhet i overflaten. Det gjør at noen
granittsorter må impregneres. En tommelfingerregel er at mørk granitt er 100 %
vedlikeholdsfritt og lys granitt må impregneres.

Kompositt benkeplater
Benkeplater i kompositt er et støpt materiale. Det vil derfor kunne være forskjeller fra
prøven som er sett i showroom. Kompositt er laget av 95% naturstein, fargepigmenter og
bindemidler av plast. I ensfargede plater kan det forekomme konsentrasjoner av
fargepigmenter. Kompositt kan tåle varme opp til 180 grader. Bruk alltid gryteunderlag i
form av platebeskytter eller lignende, gryter og panner overstiger fort varmegrensen. For
høy varme trekker fett til overflaten og kan etterlate en flekk. I verste fall utvider fettet seg
så kraftig at det fører til sprekker i platen. Ved kraftig varmepåvirkning på kompositt kan
det oppstå hvite streker som ikke kan fjernes I den daglige rengjøringen så kan man
benytte antiplet.
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Keramikk benkeplater
Dekton fra Consentino er et helt nytt, ekstremt slitesterkt materiale som produseres av ulike
mineraler. Platene har god holdbarhet og unike tekniske egenskaper. Forskjeller i
fargenyanser forekommer ofte i Dekton. Om man ønsker en forseglet overflate for å gjøre
det daglige vedlikeholdet enklere kan Antiflekk benyttes. Dekton absorberer stort sett ikke
væske og er derfor praktisk materiale for daglig bruk på kjøkkenet. Platene tørkes av med
en fuktig, myk klut med nøytral såpe. Benkeplaten tåler alle de syrer og kjemikalier som til
daglig brukes i husholdingen. Dekton tåler opp til 300 grader.

Corian benkeplater
Corian blir fremstilt av cirka 1/3 akrylingredienser i høy kvalitet og 2/3 naturlige
mineraler(alumiumhydroksid) på flere produksjonsanlegg over hele verden. Når
ingrediensene i Corian er helt polymerisert i produksjonsprosessen, forvandles de til et
kjemisk stabilt materiale som påvirkes minimalt av luftkvaliteten innendørs. Man kan ikke
sette varme kasseroller på platene. Det vil skade overfalten. Før platene tas i bruk
anbefaler vi å bruke composite cleaner og composite sealer. I den daglige rengjøringen
holder det å tørker av platene med en myk, fuktig klut med rent vann. De fleste flekker og
fett fjernes med vann og flytende oppvaskmiddel. Med jevne mellomrom bør hele
overflaten rengjøres for at glansen ikke skal bli ujevn. Bruk da rengjøringsmiddel med mild
slipeeffekt

til

Corian

med

silkematt

overflate

og

flytende

oppvaskmiddel

til

høyglansoverflate. Rengjør hele overflaten med en klut i myke sirkelbevegelser. Skyll med
vann og tørk av med papir eller en myk klut. Hvis du ikke blir fornøyd med glansen eller
dersom overflaten har blitt ujevn, kan du alltid polere opp corian overflaten.
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Heltre benkeplater
Heltre benkeplater er et naturprodukt. Fargen og åringene er unike for hver plate og kan
derfor variere litt ut ifra prøven. Husholdningsartikler som avgir mye varme ned på platen
vil kunne gi misfarging og sprekker. Disse må derfor settes på ett varmeavvisende underlag.
Benkeplatene leveres oljet og det er ikke nødvendig og
olje dem før de tas i bruk. For daglig vedlikehold bruk en
lett fuktig klut som ikke loer. Osmo gir en glatt og fin
vannavvisende overflate. Til daglig renhold anbefaler vi
bruk av Osmo sin spray 8016 og brukes til enkel
flekkfjerning. Denne tilfører litt kokosolje og fjerner
flekker. Eller så kan PH nøytrale vaskemidler også brukes
til daglig vedlikehold. Bruk IKKE konsentrert vaskemiddel
eller

såpe.

Bruk

ikke

skurepulver,

salmiakk

eller

vaskemiddel med slipemidler. For årlig vedlikehold kan
det brukes Top oil fra Osmo. Men det trengs i hovedsak
kun å brukes rundt vasken og i områdene hvor det er
mest slitasje. Det er ikke nødvendig og olje hele platen
hvert år. Osmo holder seg godt og det kan gå 8-9 år før
det er nødvendig og olje hele platen alt etter hvordan
bruken av den er. Det er viktig å huske å vedlikeholde
benkeplatene i heltre etter behov. Hvis platene blir godt
vedlikeholdt vil du få stor glede av produktet i mange
år.

Stål benkeplater
Rustfritt stål er et holdbart, miljøvennlig og hygienisk materiale. Samtidig er det usedvanlig
slitesterkt og motstandsdyktig overfor forskjellige væsker som brukes i husholdningen (ikke
syrer) Etter montering påføres impregneringsoljen som gnis forsiktig inn med en myk klut.
Alltid i samme retning som benkeplaten er børstet – vent i ca 10 min – tørkes av med en
fuktig klut til platen er «fettfri» Denne behandlingen kan med fordel foretas regelmessig
fordi den gjør overflaten i stålet mer robust. Hvis benkeplaten blir ripet kan den pusses
forsiktig med en spesialsvamp, alltid i samme retning som den er børstet og aldri med
vanlig sandpapir. Deretter gjentas impregneringen. Platen vil med tiden få patina i form
av riper. For daglig vedlikehold tørkes benkeplaten av med en fuktig klut. Tørk etterpå med
en fuktig klut. Dette er for å unngå kalkavleiringer. Unngå stålull siden den kan etterlate
små partikler som kan utvikle rustflekker. Unngå også å la støpejernsgryter og panner bli
stående rett på platen, da disse kan etterlate rust. Stål tåler kun forsiktig varmepåvirkning.
Ved høye temperaturer utvider stålet seg og blir misfarget. I tillegg kan sponplatekjernen
med tiden løsne fra stålet. Benytt alltid gryteunderlag eller lignende
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Hvitevarer i stål
Hvitevarer må alltid rengjøres etter bruksanvisning som følger med produktet.

Induksjonskoketopper
Koketopper må alltid rengjøres etter bruksanvisning som følger med produktet.
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Stålvasker
Til daglig renhold, bruk en myk svamp eller mikrofiberklut med vanlig oppvasksåpevann.
For å hindre at kalk og annen skitt fester seg til vasken, anbefaler vi å tørke av vasken etter
bruk, gjerne med en mikrofiberklut.
For en dypere rens anbefaler vi BLACO POLISH. Denne gir en skinnende overflate og fjerner
små spor av bruk. Middelet hindrer også skitt- og fingermerker og gjør at vannet «preller»
av vasken. Ta polish på en våt svamp og poler langsetter stålet, ikke roter. Skyll, og tørk av.
Polish kan med fordel benyttes en gang pr måned eller når vasken er ekstra skitten.
Har du kalkflekker i vasken, kan disse fjernes med BLANCO Antikalk. Spray på og la virke i
5 minutter. Skyll og poler med BLANCO Polish.
Ikke bruk skurepulver, stålull eller klorin i vasken.

Silgranittvasker
Til daglig renhold, bruk en fuktig mikrofiberklut. Ved vanskelig flekker, benytt den grove
siden av en svamp, f.eks. Scotch-Brite og varmt oppvasksåpevann.
Er vasken skitten, benytt BLANCO Activ for fjerning av kalk, kaffe, te, fruktflekker o.l. Dryss
en pose pulver i vasken og fyll på med varmt vann (minimum 70°C). La middelet virke i
minium 2 timer eller gjerne natten over. Vask og skyll med våt svamp. Benytt eventuelt den
grove siden av en skrubbesvamp. En oppvaskmaskintablett (uten glansemiddel) gjør også
nytten ved ekstra skitten vask. Benytt i såfall samme fremgangsmåte.
Ikke bruk klorin i vasken.

Porselensvasker
Til daglig renhold, benytt en mikrofiberklut og varmt oppvasksåpevann.
Benytt BLANCO CeraCare for å fjerne vanskelige flekker som metallslitasje, fett og kalk.
CeraCare er et biologisk middel som renser, polerer og bevarer i en og samme prosess.
Har du en vask med PuraPlus overflate, benytter du BLANCO PuraPlus Liquid Set. Benytt
«Starter» som renser overflaten for metallringer, kalk osv. Deretter benyttes «Liquid» for å
gjenopprette og forsegle PuraPlus overflaten. Dette gjør at vannet «preller» av overflaten
og skitt hindres i å feste seg. Til begge oppgaver benyttes en myk klut.
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HAMRAN SNEKKERVERKSTED AS
4590 SNARTEMO
+47 38 34 94 50
HAMRAN@HAMRAN.NO
HAMRAN.NO
BESØK OSS PÅ:
FACEBOOK
INSTAGRAM
PINTEREST
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