
Návod na montáž a údržbuCZ

SKLENĚNÉ
KUCHYŇSKÉ 
DŘEZY
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TYP MONTÁŽE

MONTÁŽ DO PRACOVNÍ DESKY
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10 mm
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POSTUP MONTÁŽE
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NÁVOD NA ÚDRŽBU 
GRANITOVÝCH DŘEZŮ

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Poskytujeme několik tipů, jak správně používat náš dřez, 

aby dlouhodobě bezchybně plnil svou funkci.

POUŽITÍ

Umyvadlo splňuje požadavky na použití v souladu s EN - 13310

1. Nepokládejte horké hrnce, pánve a jiné předměty přímo na povrch dřezu (dno nádoby se 
může zahřát až na 500 ° C).
2. Horké předměty umisťujte na vhodný stojan pro horké nádobí ze dřeva nebo plastu.
3. Nepoužívejte dřez jako sekací povrch.
4. K čištění dřezu nepoužívejte abrazivní ani kovové čisticí prostředky: může dojít k pošrábání 
povrchu dřezu a zvýšení náchylnosti k častějšímu usazování nečistot a změně barvy.
5. Házení těžkých nebo ostrých předmětů do dřezu jej může poškodit.

UPOZORNĚNÍ! Čištění dřezu pomocí tablet do myčky nádobí, odvápňovacích prostředků, 
prostředků k čištění odpadního potrubí, toaletních čističů nebo čistících prostředků k jiným účelům, 
které nesouvisí s udržováním čistoty dřezu, může způsobit nevratné poškození dřezu.

ČIŠTĚNÍ

1. Po každém použití je doporučeno dřez umýt teplou vodou, mycím prostředkem a měkkým 
hadříkem.
2. V důsledku každodenního používání dřezu se na jeho povrchu, zejména na jeho dně, mohou 
objevit usazeniny vodního kamene, které se postupem času zvyšují. Doporučuje se:
Dvakrát týdně důkladné čištění drsnou stranou houby a čisticím prostředkem, poté opláchněte 
vodou a vytřete dosucha. V případě potřeby akci opakujte.
3. V případě výskytu častých vápenitých usazenin by měla být zvláštní pozornost věnována složení 
vody v obytných čtvrtích. Úroveň vodního kamene by neměla překročit přípustné normy.
4. POZOR! Z důvodu ochrany kuchyňského dřezu před nadměrným znečištěním se doporučuje 
jednou týdně kuchyňský dřez namazat jedlým olejem.
5. Pro čištění a péči o granitové dřezy se doporučuje použít čisticí přípravky doporučené výrobcem.
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NÁVOD NA ÚDRŽBU 
NEREZOVÝCH DŘEZŮ

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!
Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Poskytujeme několik tipů, jak správně používat náš dřez, 
aby dlouhodobě bezchybně plnil svou funkci.

Základním principem efektivní péče o kuchyňský dřez je pravidelnost. Oproti vzhledu není péče o jeho 
estetický vzhled nemožná, ale je nutné vždy používat čisticí prostředky vhodné pro daný materiál a 
systematickou údržbu dřezu.

Jak by měl být správně ošetřován a používán nerezový dřez, aby neztratil své funkční a estetické 
výhody?

1. Tradiční prostředek na mytí nádobí může být úspěšně použit pro každodenní péči.
2. V případě silného nánosu vodního kamene může být povrch dřezu omyt roztokem vody a octa v 
poměru 1: 1.
3. Obecně lze použít přípravky ve formě mléka doporučené výrobci, kteří na obalu nebo v 
reklamním letáku jasně uvádějí, jak používat prostředek, s přihlédnutím k účelu použití, nebo 
specializované přípravky určené k čištění a ošetřování povrchu dřezu, doporučené výrobcem.
4. Jednou týdně můžete povrch dřezu namazat stolním olejem - jeho tenká vrstva dokonale chrání 
ocel.
5. Po použití kterékoli z výše uvedených metod péče by měl být dřez opláchnut vlažnou vodou a 
otřen do sucha měkkým hadříkem.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ DOVOLENO:

1. Používat čističe stříbra, koncentrované bělidla, abrazivní čisticí prostředky a drátěné houby, které 
mohou způsobit škrábance, skvrny, nebo trvalé poškození materiálu.
2. Pod dřezem nebo na dřezu nechávat otevřené nádoby s chemikáliemi, jejichž obsah by mohl 
proniknout do odtoku a vést ke kontaminaci vody.
3. Nechávat na povrchu dřezu předměty z kovu, podléhajícího korozi (např. hřebíky či šrouby) 
protože tyto předměty mohou být příčinou vzniku rezavých skvrn.
4. Využívání dřezu v průmyslových prostorách: laboratoře, dílny, atd




