 Onderhoud en gebruik van uw badkamermeubelen
•

Dagelijkse reiniging

Om uw meubel in zijn oorspronkelijke staat te houden, raden wij u aan om de volgende
voorzorgsmaatregelen te treffen:
-

Stof uw meubel regelmatig af met een zachte, droge doek.
Gebruik voor het reinigen een zachte doek met lauw water. Verwijder watersporen met een
zachte doek, zonder te wrijven.
Vernieuw de siliconenafdichting als deze verouderd raakt.

Let erop dat u:



nooit producten met schuurmiddelen (poeder en crème) of schuursponsjes gebruikt
geen zuren of oplosmiddelen (white spirit …) gebruikt.

Volg de onderstaande instructies om hardnekkige vlekken te verwijderen:
Vlekken

Te volgen behandeling

Oppervlaktewater,
opgedroogde
druppels

Reinigen met een vochtige spons,
daarna droogwrijven.

Verscheidene
dranken, vlekken van
plantaardige
oorsprong

Reinigen met een vochtige doek,
droogwrijven.

Bloed, eieren,
vlekken van dierlijke
oorsprong

Reinigen met een vochtige spons
en afwasmiddel, spoelen en
drogen.

Vet

Reinigen met een vochtige spons
en afwasmiddel, spoelen en
drogen.

Kaarsvet

Zoveel mogelijk kaarsvet
verwijderen, wassen met een
doek en heet water of petroleum,
droogwrijven. Spoelen en drogen.

Lijm, nagellak

Doe bij voorkeur een beroep op
een vakman. De meeste
oppervlakken worden aangetast
door aceton.

Inkt

Reinigen met spiritus (behalve
stempelinkt), citroensap of een
antiroestmiddel uit de handel.
Spoelen en drogen.
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Uw spiegel kan gereinigd worden met alcoholhoudende producten (ruitenreiniger)





Wrijf niet met een schuurdoek over uw spiegel en draag geen sieraden tijdens het
schoonmaken om krassen te voorkomen.
Maak de randen van de spiegel droog om oxidatie te voorkomen.
Voor spiegels in kaders dient u ervoor te zorgen:
dat het reinigingsproduct niet in de groeven loopt
dat er geen stilstaand water achterblijft op de onderkant van het kader

De wastafels worden gereinigd met water en zeep of met een alcoholhoudend product (product voor
ruiten).





Droog uw wastafel na elk gebruik af om te vermijden dat er water achterblijft.
Glazen wastafels: Plaats geen aluminium voorwerpen op uw wastafel en doe uw ringen af
voor het schoonmaken om te vermijden dat er krassen ontstaan.
Wastafels van keramiek of polybeton: als het oppervlak van uw wastafel om eender welke
reden lichte krassen vertoont of zijn glans is verloren, dient u het te polijsten met een fijn
polijstmiddel en vervolgens met was (bv. bijenwas) in te wrijven.

• Basisregels voor gebruik
-

Algemeen

Uw meubel is een sterk en duurzaam product waarbij u bepaalde regels dient op te volgen:







-










De ruimte waar het product geïnstalleerd wordt, moet normaal geventileerd zijn. De hiervoor
voorziene ventilatieopeningen mogen niet afgesloten zijn.
De temperatuur en de vochtigheid mogen niet overdreven hoog zijn.
Vermijd plotselinge temperatuurwijzigingen.
Vermijd elke botsing of schok (vallen of raken door een voorwerp).
Op gelakte producten kunnen kleine krassen zichtbaar worden in halogeenlicht of zonlicht. Ze
ontstaan door het glanseffect en zijn geen fout in het gelakte oppervlak. We raden u aan om
de hieronder beschreven gebruiksaanwijzigingen op te volgen.

Onderkast, kolomkast of halfhoge kast

Niet op het meubel klimmen of zitten, zelfs niet als het pootjes heeft.
Niet op de deuren en lades leunen of eraan hangen.
De normale werking van een deur of een lade niet verhinderen.
Uw deuren en lades niet hardhandig openen en sluiten..
De scharnieren en ladegeleiders hebben geen onderhoud of smering nodig.
Raadpleeg de installatiehandleiding in geval van een ontregeling.
Laat geen vochtige kleding in of op het meubel drogen.
Veeg onmiddellijk waterspatten of andere vloeistoffen af van het meubel of van de
onderdelen ervan.
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-






Verlichting

Elke interventie aan de verlichting moet gebeuren door een vakman.
De verlichting mag in geen geval gewijzigd worden.
Bij elke interventie dient u de elektriciteit af te sluiten en te wachten tot de verlichting volledig
is afgekoeld;
De sterkte van de lampen en/of spots moet overeenkomen met de aanbevelingen die op de
verlichting staan.

Als uw meubelen het einde van hun levensduur hebben bereikt, dient u ze naar het containerpark te
brengen. Laat ze in geen geval achter in de natuur.
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