Kuchyňské dřezy
NÁVODY K ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ
UPOZORNĚNÍ: Po vestavění se musí dřez důkladně očistit od všech zbytků, především železných pilin, neboť delší styk
takových částek s mokrou plochou by mohl na povrchu dřezu způsobit rezavé skvrny!
Spravným a pravidelným čištěním udržujeme ALVEUS dřezy v hezkém a estetickém stavu, s čímž je spokojen každý
zákazník.K čištění ALVEUS dřezu, které jsou vyrobeny z nerezavějícího plechu (ušlechtilé oceli CrNi 18/10) používejte
měkké hadříky a tekuté čistící prostředky pro domácnost.
Rozhodně nepoužívejte čistící prostředky na stříbro, ocelovou vlnu na čištění, bělidla nebo abrazitní čistící prostředky a
nikdy nedávejte do dřezu nádoby, nebo nářadí z povrchově nechráněné oceli (uhlíkové).
To by mohlo způsobit povrchové praskliny, tvrdošíjné skvrny, nebo dokonce trvalé poškození dřezu.
V případe styku se silnými kyselinami je nutné okamžitě umýt dřez s větším množstvím čisté vody.
Pokud se chcete vyhnout vzniku skvrn, nenechávejte v dřezu delší dobu potraviny, nebo suroviny s korosivním
působením (ovocné štávy, kuchyňskou sůl, ocet, hořčici, slanou vodu, majonézu a podobně).
Doporučujeme Vám ALVEUS dřez po použití osušit s měkkým hadříkem, tím zamezíte vzniku skvrn od vodního kamene
na povrchu dřezu.
Všechny reklamace, které byly způsobeny nedodržováním těchto návodů jsou neoprávněné.

Čištění a péče o Algranitové dřezy
Péče je jednoduchá. Dřez má být čištěn obvyklými tekutými kuchyňskými čisticími prostředky nebo velmi jemně drsnými
detergenty vhodnými pro čištění nerezových hrnců.
Každodení skvrny, zaschlé zbytky vody a nečistoty (zbytky sedimentů po umývání) by měly být jednoduše spláchnuty a
smyty čistou vodou a otřeny do čista měkou a suchou hadrou.
Toto by mělo být učiněno po každém použití dřezu a pak budeme mít jistotu , že minerály obsažené ve vodě nebudou
zůstávat na povrchu dřezu.
Džusy, káva, čaj a podobné skvrny nebo mastnoty by měly být ihned vyčištěny a odstaněny tekutým čističem a jemnou
houbičkou, poté opláchnuty čistou vodou.
Skvrny od barev na vodním základu či inkoustu by měly být ihnet očištěny hadříkem namočeným do roztoku alkoholu a
opět opláchnuty čistou vodou.
Skrny od vodního kamene mohou být odstraněny použitím 9% koncentrátu octu, nanesením na dotčenou plochu,
ponechat působit několik minut, poté opět opláchnout celý povrch čistou vodou a vytřít dosucha hadříkem.
Nikdy nepoužívejte k číštění drsné abrasiva nebo drátěnky, které mohou poškodit povrch dřezu.
Dřez nesmí být vystaven působení silných chemikálií jako:







Kyseliny nebo louhy s vyšší koncentrací než 10%
Silné čističe obsahující více než 5% aktivní látky
Odlakovače
Rozpouštědla
Čističe na troubu
Pokud by k takovému kontaktu došlo, rychle umyjte důkladně povrch čistou vodou.
Materiál dřezu je tepelně více odolný než jiné podobné materiály.
I přesto by jste neměli na dřez odkládat kuchyňské nádobí jakmile jej sundáte ze sporáku nebo vytáhnete z trouby
(horké pánce, hrnce,..).
Nechte téct studenou vodu z kohoutku, když do dřezu vyléváte vařící či horkou vodu. Nekrájejte nebo nesekejte přímo
na povrchu dřezu.

Záruční podmínky:
Záruční doba je 5 let a vztahuje se na kuchyňské dřezy značky ALVEUS s účinnosti ode dne maloobchodního
prodeje.
Záruka se vztahuje na všechny vady vzniklé ve výrobním procesu anebo v samotném materiálu výrobku.
Podmínkou platnosti záruky a reklamace je řádně a úplně vyplněný záruční list a faktura s jasnou informaci o datu a
místě nákupu.
Záruka se nevztahuje na vady, pokud uživatel nepostupoval podle pokynů pro instalaci, používání, čištění a údržba.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací nebo neodbornou opravou, nedbalosti, poškození
zapříčiněné nevhodnou údržbou a číštěním. Mechanické poškození, poškrábaní povrchu, vodní kámen a běžné
opotřebení nemůže být považováno za reklamaci.

