Udmelding til kunder der har købt en Roommate Silhouettelampe – en af følgende modeller med
2- eller 3-punktsophæng.

Roommate har bedt os om at fortælle, at en række af deres lamper desværre har fejl, som gør at
der er en sikkerhedsrisiko. Derfor kan I rette henvende til os eller til Roommate og få tilsendt et
supplerende sikkerheds-kit som kan eftermonteres på lamperne. Du skal blot oplyse hvilken model
du har købt samt om lampen har et 2-punkts eller et 3-punktsophæng (Se tegning på næste side).
Udfyld skemaet på næste side og send det til os eller til info@roommate.dk

Kit for lamper med 2-punktsophæng:
Klips der kan eftermonteres og hindrer at lampen kan tages ned af væggen.
Bøjle der hindrer, at et barn kan komme til at skrue pæreren ud af fatningen
Supplement til fatningsholder
Kit for lamper med 3-punktsophæng:
Bøjle der hindrer, at et barn kan komme til at skrue pæreren ud af fatningen
Supplement til fatningsholder

De lamper der bliver solgt i butikkerne i dag er alle godkendt. De vil være forsynet med en CE label
i sølv på lampens bagside.

Ja tak, jeg ønsker at rekvirere et supplerende sikkerheds-kit til min Roommate Silhouette lampe.
Navn:______________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________
Postnunmmer: ______________By:_____________________________________
Hvor er lampen købt: _________________________________________________

Lampeholder med 2-punktsophæng
Silhouettes
21030
Utopia Lamp

Lampeholder med 3-punktsophæng
2-punktsophæng

3-punktsophæng

Petroleum/blue

21031

Owl Lamp

Purple

21032

Owl Lamp

Brown

21034

Butterfly Lamp

Pink

21035

Butterfly Lamp

Purple

21036

Teddy lamp

Blue

21037

Teddy lamp

Yellow

21033

Ghost lampe

hvid

21038

Porcupine

Brun

21039

Elephant

Pink

21040

Elephant

Blue

21041

Reinder

Grøn

21042

Elephant lamp

Pastel blå/grøn

21043

Elephant lamp

Patstel rosa

Venligst oplys om lampen har er forsynet med et 2-punkts eller et 3-punktsophæng. Sæt X i skemaet
ovenfor. Skemaet bedes mailes til info@roommate.dk eller til den forhandler du har købt lampen hos.

