
Trä - ett levande material
På grund av naturliga variationer i trä så kan det 
förekomma struktur och färgavvikelser på en produkt och mellan 
olika produkter och leveranser. Före ihopmontering är samtliga 
delar handputsade och separat lackerade minst två gånger med 
den bästa tillgängliga vattentåliga och slitstarka lacken.

Wood - a living material
Due to the natural variations found in wood, there may be some 
slight structural and colour differences in a product and between 
different products and production runs. Prior to assembly, all parts 
are hand finished, stained and lacquered on at least two occasions 
with the very best available, water resistant and durable materials.

Genuine ceramic
Ceramic basins are produced from natural materials and 
therefore have a certain measurement tolerance. Our ceramic 
basins are manufactured using the very best possible materials 
and hand finished to retain the highest possible quality. 

Stone worktops
The colour and structure of these products can vary as the 
material is natural stone. Each item will be different, which is 
part of the charm when choosing these natural materials and 
may well vary from what you have seen on display in a 
showroom or in pictures.

Äkta porslin
Porslinstvättfat är gjorda av naturmaterial och kan ha 
måttavvikelser. För att hålla hög kvalitet är våra porslinstvättfat 
tillverkade av äkta porslin.

Stenbänkskivor
Våra stenbänkskivor är tillverkade av äkta sten, vilket innebär 
att färg och struktur kan variera från det du sett i utställningar 
och på bild. Det är en del av charmen med naturmaterial.

Thank you for choosing a product from Miller
We hope that you will be satisfied with your new bathroom 
furniture. All of our products are made in our own factory in 
Sweden.  Controlling the production guarantees our products are 
of the highest quality when they reach you. We would like to give 
you advice on how you can keep your bathroom furniture looking 
good even longer through the right care and treatment.

Tack för att du valt en produkt från Miller
Vi hoppas att du blir nöjd med din nya badrumsinredning. 
Samtliga möbler är tillverkade i vår egen snickerifabrik i Småland. 
Vi vet därför att de håller en mycket hög och jämn kvalité. 
Här får du några råd hur dina badrumsmöbler kan hålla ännu 
längre i framtiden genom rätt skötsel och behandling.

Skötselanvisning

Clean and care information
Stockholm

The perfect way to finish your bathroom is with the 
addition of one of Miller ’s beautiful accessory collections.

Montana



Rengöring av speglar, glas och metall
Vi rekommenderar regelbunden rengöring med en mild 
tvållösning - eftertorka med en torr trasa. Användning av 
rengöringsmedel innehållande slipmedel och/eller frätande 
ämnen såsom ammoniak kan komma att förstöra produkten.

Wood surface cleaning
We recommend frequent cleaning with a mild, soap detergent 
and then wipe off with a dry cloth. Use of cleaning detergents with 
either abrasive or corrosive substances will destroy the product. 
For natural wood furniture, we recommend you use 
a high quality furniture polish to maintain the products beautiful 
finish and to increase its lifetime. Even though all our wood 
products are thoroughly treated to withstand moisture, you should 
always wipe off any splashes or standing water immediately with 
a dry cloth.

Rengöring av träyta
Vi rekommenderar regelbunden rengöring med en mild tvållösing  
eftertorka med en torr trasa. Användning av rengöringsmedel 
innehållande slipmedel och/eller frätande ämnen såsom 
ammoniak kan komma att förstöra produkten. För möbler i
naturellt eller betsat trä kan möbelpolish av hög kvalitet med 
fördel användas för att bibehålla produktens vackra lyster och öka 
dess livslängd. Även om träet är behandlat att tåla fukt bör man 
alltid omgående torka bort vatten och stänk med en 
torr trasa.

Mirrors, glass and metal cleaning
We recommend regular cleaning with a mild, soapy solution 
and then wipe off with a dry cloth. Use of cleaners containing 
abrasive or corrosive substances, such as ammonia, 
will destroy the product.

Rengöring av porslin
Rengör med ett milt rengöringsmedel. Tvättmedel som 
innehåller slipmaterial ska ej användas. Svarta märken som 
uppstår vid kontakt med metallföremål tas bort med ett 
keramiskt suddgummi. 

Ceramic cleaning
Clean with a mild detergent. Cleaners containing abrasive 
materials should not be used. Black marks, which appear 
when in contact with metal objects, can be removed with a 
creamic eraser.

10 års garanti på Miller 
badrumsmöbler mot tillverkningsfel

10 year guarantee on Miller bathroom 
furniture against manufacturing faults

Rengöring av stenbänkskivor
Stenbänkskivor rengörs vid behov med vatten och lite diskmedel 
eller såpa. Undivk starkare rengöringsmedel.

Stone work tops cleaning
Stone work tops should be cleaned, when necessary, with soap and 
water or a light detergent. Strong detergents should be avoided.

THE MILLER WAY

TEN YEAR

1903 började två bröder, Justus och Fritz Miller, gjuta möbelbeslag  
i Bankeryd, Sverige. Idag över 100 år senare är företaget 
fortfarande i familjen Millers ägo och familjen är fortfarande lika 
intresserade av att leverera kvalitetsprodukter.  

In 1903, two brothers, Justus and Fritz Miller started casting 
furniture fittings in Bankeryd, Sweden. Today, over 100 years the 
family still owns the company and remain fully comitted to the 
production of high quality. 


