Skötselråd och garanti

Product warranty, care & guidance

August Lundhs produkter är tillverkade i livsmedelsgodkända
plastmaterial som tål och är lämpade för diskning i maskin. Vid
handdisk rekommenderas en mjuk svamp eller borste för att bibehålla
en god ytfinish. Produkterna är lämpade för användningstemperaturer
mellan -20 och +85 grader.

August Lundh’s products are made entirely of food contact approved
(FDA, EFSA), recyclable plastics. Our products are dishwasher safe and
have a safe temperature range from -20 to +85 degrees Celsius. We
recommend a soft sponge or soft brush for hand washing.

POLYKARBONAT

POLYCARBONATE

Produkter i polykarbonat (PC) är känsliga för vissa kemikalier. Det är
viktigt att kontrollera att disk- och torkmedel är rekommenderade för
användning med produkter i PC. Vissa starkt basiska disk-, skölj- och
torkmedel orsakar mikrosprickor i materialet vilket leder till kraftigt
förkortad livslängd på produkterna.

Products made of polycarbonate (PC) are sensitive to some
chemicals. Please make sure that detergents and rinsing agents are
recommended for PC. Do not use dishwashing chemicals with high
alkalinity since they are known to release stress and cracks in the
material making it brittle with significantly shorter lifespan.

PET (TRITAN, ECOZEN)

PET (TRITAN, ECOZEN)

Uppvärmning i mikrovågsugn rekommenderas ej då höga temperaturer
kan uppkomma i kombination med mat och resultera i att produkterna
deformeras och/eller missfärgas.

Products made of PET are not microwave safe as high temperatures
can occur in combination with food and result in deformation and / or
discoloration of the products.

Alla typer av disk-, tork- samt sköljmedel är lämpliga för dessa
produkter, men beläggningar på produkterna kan uppstå av medlen
tillsammans med vatten. Vid problem, kontakta er leverantör av disk-,
tork- och sköljmedel.

All types of detergents are suitable for these products, although some
detergents could to leave a cloudy surface when in contact with
water. If this happens, contact your detergent supplier.
August Lundh’s products have a limited 1 year warranty.

August Lundh lämnar 1 års garanti mot produktionsfel.

VI STÅR FÖR SVENSK KVALITET
I närmare 100 år har August Lundh levererat hushållsprodukter för krävande
miljöer. Idag tillhandahåller vi ett stort sortiment av miljövänliga produkter
till storkök och catering och vi levererar till grossister inom HORECA och
offentlig sektor i Sverige, Europa och hela världen.
Vår vision är att vara marknadsledande inom vårt fält och vi uppnår och
överträffar våra kunders krav genom att ständigt utveckla vår verksamhet när
det gäller kvalitet och leveranssäkerhet. Våra produkter är svensktillverkade
och vi är certifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2008.
Besök gärna vår webbplats www.augustlundh.se för att ta del av nyheter
och erbjudanden.

WE STAND FOR SWEDISH QUALITY
August Lundh have delivered household products for demanding
environments for nearly 100 years. Today we have an extensive line of ecofriendly products that we delivery to wholesale companies in HORECA and
the public sector in Sweden, Europe and worldwide.
All of our products are manufactured in Sweden and we are proud to be
certified according to ISO 14001:2015 and ISO 9001:2008 which reflects
our company’s key objectives - knowledge, quality and timely deliveries.
Please visit our website www.augustlundh.se to make sure that you don’t
miss out on news and offers.

