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Kezelési útmutató
Kedves Vásárlóink!
Örülünk, hogy egy Bányai bútor vásárlása mellett döntött. Szeretnénk, hogy sokáig örömét lelje bútorában,
ezért kérjük, fogadja meg tisztítási és ápolási tanácsainkat. Fürdőszobabútoraink egy normál klímájú
fürdőhelyiség berendezésére alkalmasak. A fürdőszoba jól funkcionáló szellőzése alapvető követelménye
annak, hogy fürdőszobabútora megtartsa kinézetét és minőségét.
Általános tanácsok
Ne tegye ki fürdőszobabútorát hosszabb ideig fennálló nedvességnek! A vizes közeg miatt felpúposodó
bútorfelületekből adódó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Minden felületünk UV-fényálló. Azonban
a szélsőséges állapotok, mint az állandó UV sugárzás, színváltozást eredményez. A használatból eredő
nyomok a lakkozott bútorfelületeken szintén nem képzik kifogás részét. Dörzsölő, karcoló, hegyes, és éles
tárgyakkal ne érintse bútorát. A vegyszerek, mint például a hajszínező, körömlakklemosó, parfüm,
vízkőtelenítő szer, károsítják a bútort. Ezeket azonnal távolítsa el a felületről!
Fürdőszobabútorán keletkező szennyeződéseket lehetőleg azonnal távolítsa el! Ehhez használjon langyos
vizet és puha, tiszta rongyot! Egyéb esetben a felület tisztítását lágy, gyenge vízbázisú háztartási
tisztítószerrel végezze, használjon például hígított mosogatószert. Végezetül törölje szárazra a felületet! Ne
használjon erős tisztítószereket: nitró-bázisú oldószereket, súrolószereket; olajos, szilikonos polírozókat,
waxokat, mert ezek az anyagok alkalmatlanok a felületek tisztítására, és többet ártanak, mint használnak.
Vákuumfóliás és magasfényű festett frontok tisztításához használjon lágy háztartási tisztítószert és egy
puha rongyot (pl.: mikroszálas törlőkendő) Végezetül törölje szárazra a megtisztított felületet. Az érdes
anyagok megkarcolhatják a felületet.
Tömörfa és furnéros frontok vegyük figyelembe, hogy a fa egy természetes, élő anyag, természetes
színstruktúrával és növekedési különbségekkel. A bemutatott mintához képest ez eltérést jelenthet, és nem
lehet reklamáció alapja. A szélsőséges fényviszonyok, a napsugárzás színváltozást idéz elő a bútorfelületen.
A szélsőséges klíma, mint a túlzott nedvességtartalom és a szárazság is elváltozásokat okoz, a fa
felpúposodik, zsugorodik. Ez nem képzi reklamáció részét. A megmunkált fa ideális esetben általában a
levegő nedvességtartalma 45% és70% közé esik. Ez a mindennapi életben annyit jelent, hogy tusolás,
fürdés után gondoskodni kell a helyiség szellőztetéséről.
Üvegek, tükrök tisztításához használjon langyos vizet, üvegtisztító bőrt.
Metálfelületek tisztításához használjon puha, nedves rongyot, kézmeleg vizet, esetleg lágy tisztítószert.
Nemesacél alkatrészek tisztítására használjon kizárólag mikroszálas törlőkendőt és nemesacél
tisztítószert!
Elektromos alkatrészeket kizárólag kikapcsolt állapotban, száraz kendővel törölje át!
Műanyag alkatrészek: fiókok, 3D vákuumfóliás frontfelületek lágy, háztartási tisztítószeres vízzel és puha
ronggyal törölje át! Ne használjon szemcsés, agresszív tisztítószert!
Corian mosdók, pultok eredeti megjelenése egyszerűen fenntartható. A mindennapos tisztítás során
először az egyszerűbb módszert próbálja. Használjon zsíroldó tisztítószert és egy műanyag dörzsfelületű
eszközt, (pl: Sotch-Brite). Körkörös mozdulattal távolítsa el a szennyeződést. Kérem, olvassa el a DuPont
Corian kezelési útmutatóját, melyben hasznos tanácsokat talál a Corian tisztításáról! Tájékozódhat a
különböző foltok eltávolításáról, illetve arról, hogy mire ügyeljen a használat során. A Dupont előírásait tartsa
be, és akkor valóban hosszú életű lesz Corianja!
Kerámia mosdók tisztításához használjon kereskedelemben kapható szaniter tisztítószert.
Tartsa be a gyártó tanácsait.
www.banyai.hu/katalogusok
Technikai változások jogát fenntartjuk.
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