Service en onderhoud
Wilt u lang genieten van uw interieur dan is het noodzakelijk dit op de
juiste manier te onderhouden. In uw offerte / opdrachtbevestiging en
op tekening staan de toegepaste materialen van uw interieur vermeld.
Onderstaand geven wij tips over het onderhoud van de meest
voorkomende materialen. Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan
gerust contact met ons op. Wij zijn u graag
van dienst.
Algemeen
•
Voorkom oneigenlijk gebruik van interieurdelen en apparaten.
•
De luchtvochtigheid in de ruimte is zeer belangrijk. Te droge
lucht is slecht voor de mens maar ook voor veel materialen, met
name voor hout.
•
Gebruik voor schoonmaken geen agressieve chemische- en
schurende middelen.
•
Extreme hitte, droogte, direct zonlicht, stoom en vocht zijn voor
bijna alle materialen schadelijk.
•
Gebruik in de keuken altijd deugdelijke onderzetters voor hete
pannen en snijplanken bij alle voorkomende snij- en
hakwerkzaamheden.
•
Lees bij ingebruikname van apparatuur altijd zorgvuldig de
gebruiksaanwijzing, onderhouds- en garantievoorschriften en
volg deze op.
Kunststoffen
•
HPL en gemelamineerd plaatmateriaal
Onderhoud: met een zachte doek, lauwwarm water en een
beetje afwasmiddel.
•
Corian en LG HI-MACS
Onderhoud: met een zachte doek, lauwwarm water en een
beetje afwasmiddel.
•
Acrylaat
Onderhoud: met een zachte doek en lauwwarm water en/of
antistatische kunststofreiniger.
Hout en plaat
•
Blanke lak
Onderhoud: Een weinig vochtige doek, in lengterichting van
houtnerf bewegen.
•
Dekkende lak
Onderhoud: Een weinig vochtige doek, indien van toepassing in
lengterichting van houtnerf bewegen.
•
Junckers Rustic oil
Onderhoud: www.doeco.nl
•
Rubio Monocoat
Onderhoud: www.monocoatwebshop.nl
RVS
•

Onderhoud: dagelijks onderhoud met lauwwarm water en
ontvettende zachte zeep.
Voor specifiek onderhoudsmiddel: www.doeco.nl

Werkbladen van steen
•
Graniet, hardsteen en composiet.
Onderhoud: dagelijks onderhoud met lauwwarm water en
ontvettende zachte zeep.
Voor specifiek onderhoud: www.grillo.nl
Keukenapparatuur
•
Leveranciers van keukenapparatuur leveren per apparaat
gebruiksaanwijzingen en onderhoudsadviezen mee. Vergeet
niet, als dit nodig is, de garantiebewijzen in te dienen. De
servicedienst van deze leveranciers kunt u rechtstreeks
benaderen voor het maken van een serviceafspraak.
Telefoonnummers en websites staan in de gebruiksaanwijzing
vermeld. Maakt u aanspraak op garantie, zorg dan dat u de
aankoopfactuur van het apparaat bij de hand heeft, de
servicemonteur zal hier om vragen.
Voor specifiek onderhoudsmiddel: www.doeco.nl
Bovenstaande informatie bevat slechts een advies met betrekking tot
onderhoud van door Hubbers B.V. geleverde meubelen en interieurs.
Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend.

