Branding Disclaimer: Please refer to your country’s brand guidelines when making use of these assets
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Skadefri upphängning

Inga verktyg

Sitter säkert

Lämnar inga
spår

Små
ståltrådskrokar
för badrum

Stor dubbelkrok för
badrum

Stor metallkrok för
badrum

Medelstor krok för
badrum

Stor handdukskrok
för badrum

Vikttolerans

450g

1.8kg

2.2kg

1.3kg

2.2kg

Fler storlekar / färger

Finns även i
medium

Finns även i borstad
bronsfärg

Finns även i large

Finns även i medium

Finns även i small

Perfekt för
upphängning av

Badsvamp, borstar,
golvskrapa,
tvättlapp, rakhyvel

Badsvamp,
orstar,
handdukar,
badrock

Badsvamp,
borstar,
handduk,
badkläder

Handdukar,
badrock

Återanvänd med
medium & large
krokar för våtrum

Handdukar,
badrock

Skadefria upphängningsytor: Badrum

Refillstrips för
badrum

Använd inte på

Texturerade väggar
eller ytor

Målade väggar

Målat/fernissat trä

Målad betong eller cement

Tapeter

Kakel
Tegel

Metall

Glas

Mjuka fasta ytor

Laminat

Andra obehandlade och
icke vidhäftande ytor

(de flesta typer av plast, akryl, PVC, PE, PP)

Vanliga frågor

Tyg

Användningsråd

Hur rengör jag min Command™våtrumsprodukt?
Dra Command™-badrumsprodukterna upp och av för att avlägsna
dem från väggen (fästanordningen och monteringsbasen förblir
på väggen). Krokar i plast för badrum och korgar är säkra att diska
i den övre delen av diskmaskinen. Efter rengöring, häng dem åter
på basen.

• Vänta 7 dagar efter målning 		
innan användning.
•	Använd den inte för att hänga
värdefulla eller oersättliga
objekt eller glasinramade tavlor.
• Använd mellan -9°C och +50°C.
• Vänta 24 timmar efter 		
upphängning före användning.

Vilka refillstrips är rätt för badprodukter
från Command™?
Återanvänd badkrokar och hållare från Command™ med hjälp
av refillstrips för våtrum från Command™.

Kan man hänga upp badprodukter från
Command™ i duschen?
Ja. Command™-strips för våtrum är vattentåliga och fäster
ordentligt i fuktiga miljöer. Dessa har testats och bevisats
hålla bättre än sugproppar.

Tavelupphängning

Inomhus-/
utomhusbruk

Inomhus

Dekorationer

Transparent

Universellt bruk

Inomhus (ej badrum Inomhus (ej badrum Inomhus (ej badrum
och fuktiga miljöer) och fuktiga miljöer) och fuktiga miljöer)

Vattentåliga
strips
Perfekt för
upphängning av

Badrum

Utomhus

Sladd

Inom- och
utomhus

Inom- och
utomhus

Inomhus

X

X

Ramar

Heminredning

Belysning

Sopkvastar

Handdukar

Ljusslingor

Sladdar

Väggkonst

Kransar

Smycken

Hattar och jackor

Badrockar

Ljusslingor

Ljusslingor

Speglar

Jackor

Accessoarer

Nycklar

Luffasvamp och
skrubbning

Kransar

Canvasduk

Nycklar

Nycklar

Skrivplattor

Tvål och
toalettartiklar

Säsongsbetonad
dekorering

Affischer

Väskor och
ryggsäckar

Kransar

Kontorsvaror

Smink

Partydekorationer

Väggklockor

Smycken

Heminredning

Väskor och
ryggsäckar

Badleksaker

Grillverktyg

Brev

Scarfs och
accessoarer

Rengöringsartiklar

Dusch- och
badartiklar

Termometer

Heminredning

Fågelbord

