Návod k obsluze a údržbě:

Čištění a údržbu je možné provádět vodou a běžnýmy saponátovými prostředky, které však nesmí
obsahovat pevné látky, jež by mohly poškrábat povrch. K čištění není možné používat chemické
přípravky, které reagují s PVC nebo narušují jeho strukturu.
Čištění lesklých folií se doporučuje až za 28 dní po odstranění ochrané folie.
Kuchyňské pracovní desky jsou vyrobeny z dřevotřísky a potaženy vysokotlakým HPL laminátem.
Tento materiál je tvrzený, ale nevydrží škrábance od ostrých předmětů a nelze na něj pokládat
rozpálené hrnce a jiné teplé věci.

Spoj na pracovní desce je pevně zklížen a nelze jej již nikdy rozebrat. Proti vlhkosti je použito
speciální poliuretanové lepidlo. Berte na vědomí, že tyto spoje jsou odolné vůči vlhkosti, ne proti
dlouhodobějšímu vystavování vody!!! Např.: rozlitá voda, mokrý hadr položený na spoji déle jak
3-5hodin atd... To samé platí o korpusu kuchyně, který je vyroben z laminodesek, spojen
vodovzdorným lepidlem na bukové kolíky a ohraněn plastovou ABS hranou 0,5mm.

Kuchyňská dvířka, věncové lišty a rampy, jsou vyráběny z materiálu MDF. Tvarově upravené
polotovary jsou následně lakovány, nebo potaženy dekorační folií z PVC. Pro dokonalé spojení
MDF desky a dekorační folie je použito tvrzené vodovzdorné lepidlo, které má teplotní odolnost 8090 ° C . Při překročení výše uvedeného teplotního limitu dojde k trvalému poškození výrobku!
U dvířek vlivem pnutí používaných materiélů může dojít k průhybu. Přípustné tolerance je +4mm na
1 běžný metr. (citace výrobce čelních ploch)
Výrobek je určen do běžných obytných místností, kde není zvýšená vlhkost a teplota neklesá pod
12 ° C. Působením vlhkosti můžou materiály nabývat na rozměru v desetinách milimetru a tím
znehodnocovat celý výrobek.
Záruční doba je 24 měsíců, není-li stanoveno jinak.
Záruční doba na kování BLUM je do konce životnosti celého výrobku (doživotní záruka)
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a na poškození vzniklé působením vlhkosti,
případně vody a jiných kapalin.
Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek od naší firmy a přejeme bezproblémové užívání.

Čestné prohlášení ojednatele:
Projlašuji tímto, že moje objednávka se týká předmětu bydlení dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb.
Dále prohlašuji, že jsem si vědom následků, v případě uvedení nepravdivých informací a že po mé
osobě může být vymáhán případný doměrek DPH včetně příslušenství doměřené daně.

Podpis:.........................................

