
Návod k obsluze a údržbě

Čištení a údržbu je možné provádět vlhkým hadříkem a bežnými saponátovými prostředky, které však nesmí
obsahovat pevné látky, jež by mohly poškrábat nebo naleptat povrch. K čištení není možné používat 
chemické přípravky, které reagují s PVC,ABS nebo narušují jeho strukturu.
Čištení lesklých folií a laku se doporučuje až za 28 dní po odstranení 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 polyuretanové lepidlo. Berte na vědomí, že tyto spoje jsou odolné vůči vlhkosti, ne
proti dlouhodobejšímu vystavování vody!!! Napr.: 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 0,8-2mm.

Kuchyňská dvířka lakovaná/foliovaná , 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
80- 90 ° C . Při překročení výše uvedeného teplotního limitu dojde k trvalému poškození výrobku!
Kuchyňská dvířka “laminátová” jsou vyráběna z DTDL materiálu.
U dvířek vlivem pnutí používaných materiálů muže dojít k průhybu. Přípustné tolerance je +4mm
na 1 bežný metr. (citace výrobce čelních ploch)

Výrobek je určen do běžných obytných místností, kde   není zvýšená vzdušná vlhkost a vlhkost zdiva nad   
0,9% / u lepených obladů do 0,6%/    a teplota neklesá   pod 15 ° C.   Působením vlhkosti mužou materiály   
nabývat na rozměru v desetinách milimetru a tím znehodnocovat celý výrobek nebo podléhají kroucení.
Teplotní rozdíl před a za dvířkami korpusu nesmí být větší jak 10  °  C.  
Záruční doba je 24 měsícu, 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 pusobením vlhkosti,
případně vody a jiných kapalin.

POUŽITÍ & ÚDRŽBA
pracovní desky a parapety z HPL a CPL laminátů
PRACOVNÍ DESKY jsou obzvlášť hygienickým výrobkem, protože mají hladkou neporézní 
melaminovou plochu. Špína, prach a baktérie tak nemají možnost útočit na jejich povrch. Jejich 
melaminový povrch je schválen pro styk s potravinami dle direktivy EC č.1935/2004 Evropského 
Parlamentu.
Jsou nenáročné na údržbu. Stačí omytí čistou vodou s běžnými domácími saponáty.
Po ukončení čištění však musí být povrch výrobku vždy vysušen do sucha čistým měkkým
hadříkem!
Nejsou určeny pro krájení a porcování potravin a nemůžou nahradit speciální výrobky
určené pro tuto činnost - dřevěná prkýnka atd.
Jsou odolné proti UV záření.
Jsou málo odolné proti dlouhodobému pronikání vlhkosti ze spodní strany a proto nedoporučujeme 
používat u myček nádobí funkci AirDry.
Upozornění
Nepokládejte horké pánve a hrnce přímo z hořáku, nebo trouby na povrch PRACOVNÍCH DESEK
A PARAPETŮ. Pod rozžhavené nádobí a spotřebiče, jako jsou hrnce, pánve, nádoby z varného skla,
kameninové a
keramické hrnce, elektrické
smažící pánve atd. vždy použijte žáruvzdornou podložku.



Běžné čištění
Silné kyseliny a louhy
S takovými chemikáliemi, které jsou obsaženy v čističích odpadů, toaletních mís, pečících trub, v
odstraňovačích barev, v čističích na štětce a kovy a čističe obsahující metylenchlorid, trichloretylén
či aceton, (odlakovač na nehty) by se mělo v okolí povrchu PRACOVNÍCH DESEK zacházet velmi
opatrně. Dostanou-li se tyto chemikálie do kontaktu s PRACOVNÍMI DESKAMI , ihned je setřete 
z povrchu výrobku suchým hadrem a následně neutralizujte potřísněné místo mýdlovou vodou. Po 
neutralizaci musí být povrch výrobku dobře opláchnut čistou vodou a vysušen měkkým hadrem. 
Některé z těchto látek – pokud se ponechají působit na povrch i krátkou dobu – mohou způsobit 
poškození povrchu, které již nelze odstranit.
Potřísnění a skvrny
Běžné každodenní potřísnění povrchu se snadno odstraní běžnými čistícími technikami – voda a
saponát. Některá obtížnější potřísnění a skvrny, jako např. potravinářské barvy, čaj a ovocné nápoje
si mohou vyžádat agresivnější způsob čištění pracovní plochy s pomocí tekutého písku. Použití
tekutých brusných prostředků (např. CIF) ale může způsobit zmatnění lesklého povrchu pracovní
desky! Je zakázáno na melaminový povrch výrobku používat mechanické brusné
prostředky, včetně mycích houbiček s abrasivní vrstvou na povrchu , silné kyseliny, louhy a
rozpouštědla!

Používejte při vaření vždy odsavač par.
Při nepoužití odsavače par dojde k poškození horních skříněk.Toto poškození je nevratné a musí se 
vždy vyměnit celé korpusy.
Nepoužívejte varnou konvici pod horníma skříňkama.Vždy ji vysuňte před hranu horních skříněk.

V případě ,že máte odsavač na recirkulaci ,tak nezapomeňte vyměnovat uhlikové filtry v odsavači a 
to cca 1x za půl roku /dle vaření/.  Pokud nebudete filtry vyměňovat tak se vystavujete riziku 
poškození horních skříněk i samotného odsavače.

U myček nádobí ,které mají funkci Airdry doporučujeme tyto funkci vypnout.Případné poškození 
vzniklé extrémním napařováním okolních skříněk a pracovní desky v tomto případě řešte přímo u 
výrobce spotřebiče.

Reklamace na poškození zvýšenou vlhkosti ve zdivu je bezpředmětná.Do objednávky uvádíme ,že 
stavební dozor nebo zákazník zajistí u odborné firmy kontrolu vlhkosti zdiva ,které nesmí v žádném
případě přesáhnout 0,9% vlhkosti a 0,6% při použití zádového obkladu za pracovní desku.

Reklamace na spotřebiče nahlašujte přímo výrobci spotřebiče.Kontakt na servisní linku najdete na 
našich stránkách www.kuchyne-tesi.cz v menu / kontakty

http://www.kuchyne-tesi.cz/

