
Bársonymatt előlapok
Zamatovo matné čelá

Sametově matné čelní plochy

Műanyag és üveg előlapok
Umelohmotné a sklenené priečelia

Umělohmotné a skleněné čelní strany

Magasfényű előlapok
Vysoko lesklé čelá

Vysoce lesklé čelní plochy

Ultra magasfényű előlapok
Mimoriadne vysoko lesklé čelá
Ultra vysoce lesklé čelní plochy

Lakkozott előlapok
Lakované čelá

Lakované čelní plochy

Valódi fa előlapok
Predné čelá z pravého
Čelní strany z pravého

HU - Ápolási és karbantartási útmutató
Fontos információk a végfelhasználóknak!

SK - Návod na ošetrovanie a údržbu
Dôležité informácie pre konečných zákazníkov!

CZ - Návod na ošetření a údržbu
Důležité informace pro koncové zákazníky!



2

SK CZ

Vážení zákazníci,

aby ste sa mohli z vašej novej kuchyne dlho tešiť, chceli by sme vám poskytnúť niekoľko 
nasledujúcich rád ohľadne ošetrovania a údržby. 

Prosím, bezpodmienečne si pred prvým použitím vašej kuchyne prečítajte tento návod na 
ošetrovanie a údržbu. Obsahuje všeobecné ako aj špeciálne pokyny, ktoré platia len pre 
výrobky našej spoločnosti. Tento podklad si starostlivo uschovajte a odovzdajte ho príp. 
ďalšiemu majiteľovi.

Ďalej bezpodmienečne dodržujte aj návody na obsluhu ako aj ďalšie informácie, priložené 
k nábytku, výrobkom príslušenstva a elektrickým zariadeniam.

Výrobca nepreberá záruku za škody, spôsobené neodborným použitím kuchynského 
nábytku. Ďalej nepreberá žiadnu záruku za následky neodborného ošetrenia a obsluhy 
kuchyne.

Želáme vám veľa radosti s vašou novou kuchyňou a v nej.

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

aby Vám Vaše nová kuchyň přinášela dlouho potěšení, rádi bychom Vám poskytli násle-
dující tipy na ošetření a údržbu. 

Je nezbytné si před prvním užitím Vaší kuchyně přečíst tento návod na ošetření a údržbu. 
Obsahuje všeobecné, ale i speciální pokyny, které jsou platné jen pro produkty naší firmy. 
Tuto dokumentaci pečlivě uschovejte a případně ji předejte dalšímu majiteli.

Dbejte také bezpodmínečně návodu k obsluze a dalších dodatečných informací, které jsou 
přiloženy k nábytku, dílům příslušenství a elektrickým přístrojům.

Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným užíváním kuchyňského nábytku. Mimoto 
neručí za žádné následky plynoucí z nevhodného ošetření a zacházení s kuchyní.

Přejeme Vám mnoho radosti v a s Vaší novou kuchyní.
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Tisztelt Vásárlónk!

Annak érdekében, hogy új konyhájában sokáig örömét lelje, néhány ápolási és karbantartási tippel 
szeretnénk szolgálni. 

Kérjük, hogy a konyha első használata előtt feltétlenül olvassa el ezeket az ápolási és karbantartási 
utasításokat. Ezek közt általános tudnivalók, valamint kifejezetten az általunk gyártott termékekre 
érvényes különleges tudnivalók találhatók. Gondosan őrizze meg ezeket a dokumentumokat, és 
szükség esetén adja át a későbbi új tulajdonosnak.

Feltétlenül vegye figyelembe továbbá a kezelési útmutatókat, valamint a bútorokra, tartozékokra és 
elektromos készülékekre vonatkozó egyéb információkat.

A gyártó nem vállal felelősséget a konyhabútor nem szakszerű használatából származó károkért. 
Ezen kívül, a gyártót semmilyen szavatossági kötelezettség nem terheli a konyha szakszerűtlen 
ápolásának és karbantartásának következményeiért.

Sok örömet és sikert kívánunk Önnek az új konyhájához.
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Vysokokvalitné povrchy kuchyne sa vo všeobecnosti dajú veľmi ľahko ošetrovať. Pre 
udržanie hodnoty a životnosti vašej novej kuchyne na mnoho rokov by ste ale túto mali 
napriek tomu pravidelne ale predovšetkým správne ošetrovať. 

Dodržujte preto nasledujúce pokyny ohľadne ošetrovania: 
t	Používajte zásadne len jemné, vo vode rozpustné čistiace prostriedky pre domácnosť, 

ktoré sú vo vašej informácii o výrobku výslovne určené pre kuchynský nábytok. 
t	Vo všeobecnosti sa musí upustiť od použitia látok, obsahujúcich rozpúšťadlá a alkohol.
t	V žiadnom prípade nepoužívajte čistiace prostriedky na sklá, pretože obsahujú 

rozpúšťadlá! 
t	Bez ohľadu na to, či ste si kúpili vysokolesklé čelné steny alebo supermatné plastové 

čelné steny, v žiadnom prípade nepoužívajte ostré chemické látky ani drhnúce čistiace 
prostriedky alebo rozpúšťadlá. Aj prášky na drhnutie, oceľová vlna alebo drátky na 
hrnce zničia povrch tak silno, že oprava už viac nie je možná. 

t	Používajte mäkkú, nestrapkavú utierku, kožu alebo špongiu. 

Nepoužívajte žiadne mikrovláknité utierky alebo odstraňovače nečistôt. Tieto často 
obsahujú jemné obrusovacie častice, ktoré môžu spôsobiť poškriabanie povrchov. 

t	Nečistoty vždy odstráňte tak rýchlo, ako je to len možné. Čerstvé škvrny sa dajú 
odstrániť podstatne ľahšie a často aj úplne. 

 Nikdy nepoužite parný čistič alebo tečúcu vodu z hadice!

t	Po čistení vždy dôkladne utrite dosucha všetky povrchy. Zásadne sa treba vyhýbať 
príliš vlhkým povrchom od použitia utierok alebo vychádzajúcim oblakom pary počas 
varenia alebo po varení. 

Udržujte všetky plochy vždy suché! Stojaca voda alebo iné kvapaliny môžu spôsobiť trvalé 
poškodenia!

Podľa prevedenia materiálu sa musia zohľadniť individuálne pokyny pre ošetrovanie. Preto 
bezpodmienečne dodržujte aj špeciálne pokyny pre ošetrovanie vašej kuchyne. 

Vysoce jakostní povrchy kuchyní jsou v zásadě velice snadno udržovatelné. Aby hodnota 
a životnost Vaší nové kuchyně byla zachována po mnoho let, měli byste o ni pravidelně, 
ale především správně pečovat. 

Dbejte proto následnujících pokynů k ošetření: 
t	Používejte zásadně pouze jemné, ve vodě rozpustné čistící prostředky, které jsou dle 

letáku výslovně určené na kuchyňský nábytek. 
t	Zásadně není dovoleno použití substancí na bázi rozpouštědel a alkoholu. 
t	V žádném případě nepoužívejte čističe skel, protože tyto prostředky obsahují látky na 

bázi rozpouštědel!
t	Ať už jste koupili vysoce lesklou čelní plochu nebo super matnou umělohmotnou čelní 

plochu, v žádném případě prosím nepoužívejte ostré chemické substance a abrazi-
vní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Také abrazivní prášek, ocelová vlna nebo 
škrabka na hrnce ničí povrch tak silně, že již není možná náprava. 

t	Používejte prosím měkký hadřík, který nepouští nitky, kůži nebo houbu. 

Nepoužívejte hadříky z mikrovlákna nebo lapače prachu. Ty obsahují často jemné 
abrazivní částice, které mohou vést k poškrábání povrchů. 

t	Odstraňujte vždy nečistoty jak nejrychleji je to možné. Čerstvé skvrny jdou zpravidla 
mnohem snadněji odstranit. 

 Nikdy nepoužívejte čističe páry nebo tekoucí vody z vodovodu!

t	Důkladně otřete po čištění veškeré plochy dosucha. Zásadně se během vaření nebo 
po něm vyhněte příliš vlhkým povrchům způsobeným používáním mokrých hadříků 
nebo vznikem výparových zplodin. 

Udržujte všechny povrchy neustále suché! Ponechaná voda a další kapaliny mohou 
způsobit trvalé škody!

Pro každé materiálové provedení musí být proveden individuální způsob údržby. Dbejte 
proto také bezpodmínečně zvláštních pokynů k ošetření Vaší kuchyně. 

Všeobecné pokyny pre ošetrovanie Všeobecné pokyny k ošetření
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Egy konyha értékes felületeinek alapvetően 
nagyon könnyen kezelhetőknek kell lenni-
ük. Annak érdekében, hogy az Ön konyhá-
ja hosszú éveken át megőrizze értékét és 
működőképességét, ezeket a felületeket rends-
zeresen, de legfőképpen megfelelően ápolni 
kell. 

Ezért tartsa be a következő ápolási utasítá-
sokat: 
t	Alapvetően csak olyan enyhe, vízben old-

ható háztartási tisztítószert használjon, 
amelynek leírásában kifejezetten szerepel a 
konyhabútorokhoz való alkalmazhatóság.

 t	Az oldószert és alkoholt tartalmazó anyagok 
használatát általában kerülni kell.

Általános ápolási tudnivalók

t	Kérjük, semmilyen esetben ne használjon 
üvegtisztítókat, mert oldószertartalmú anya-
gokat tartalmaznak!

t	Teljesen mindegy, hogy magasfényű vagy 
szupermatt felületű műanyag előlapot 
vásárolt-e, semmi esetre se használjon erős 
vegyi hatású anyagokat, valamint karcoló 
hatású tisztító- vagy oldószereket. A súroló-
porok, az acél súrolóeszközök vagy az edé-
nytisztítók annyira károsíthatják a felületet, 
hogy annak felújítása már nem lesz lehet-
séges. 

t	Használjon puha, nem bolyhosodó kendőt, 
bőrdarabot vagy szivacsot. 

Ne használjon mikroszálas kendőt vagy 
erős szennyeltávolítót. Ezek gyakran tartal-

maznak finom csiszolórészecskéket, ame-
lyek a felületeket megkarcolhatják.

t	A szennyeződéseket mindig a lehető leggy-
orsabban távolítsa el. A friss foltok lényegé-
ben könnyen és többnyire teljes mértékben 
eltávolíthatók. 

Soha ne használjon gőzölős tisztítót vagy 
tömlőből kiáramló, folyó vizet!

t	Tisztítás után minden felületet töröljön ala-
posan szárazra. Alapvetően kerülni kell a 
felületeknek a túl nedves kendők használa-
ta vagy a főzés közben, illetve főzés után 
keletkező gőzök miatt előforduló túlzott ned-
vesedését. 

Minden felületet tartson mindig szárazon! A fe-
lületen megálló víz és egyéb folyadékok jelentős 
károsodást okozhatnak!

A kivitelezéshez használt anyagoktól függően 
egyedi ápolási utasításokat is figyelembe kell 
venni. Ezért feltétlenül vegye figyelembe a ko-
nyhája ápolására vonatkozó speciális tudniva-
lókat is. 
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 Umelohmotné a sklenené priečelia sa dajú ošetrovať bežnými čistiacimi prostriedkami 
používanými v domácnosti. Nepoužívajte žiadne drhnúce prostriedky. 

Podľa stupňa znečistenia naneste čistiaci prostriedok, zriedený s trochou vody. Použite 
k tomu mäkkú utierku. Potom by ste mali s čistou vodou odstrániť zvyšky čistiaceho pro-
striedku a vyutierať dvere dosucha.

Odolné škvrny, ako sú zvyšky laku, lepidla alebo vystreknutá mastnota, môžete bez pro-
blémov odstrániť s bežne predávanými čistiacimi prostriedkami pre plasty. Pred prvým 
použitím tieto najskôr vyskúšajte na niektorom neviditeľnom mieste. 

Octové čističe, roztoky dusičnanov alebo syntetických živíc ako aj čistiace pro-
striedky na báze dusičnanov, nie sú vhodné na čistenie povrchov. 

Nikdy nepoužite parný čistič!

Pokyny na ošetrovanie umelohmotných a sklenených priečelí

Umělohmotné a skleněné čelní strany ošetřujte běžnými domácími a prodejními čisticími 
prostředky. Nepoužívejte abrazivních látek.

Na každou míru znečištění naneste čisticí prostředek ředěný malým množstvím vody. K 
tomuto účelu používejte měkký hadřík. Následně byste měli odstranit zbytky po čisticím 
prostředku čirou vodou a dvířka otřete dosucha.

Zaschlé skvrny, jako jsou zbytky laku, lepidla nebo skvrny tuku, můžete bez problémů 
odstranit běžnými čističi pro umělohmotné povrchy. Před prvním použitím nejdříve 
vyzkoušejte na místě, které není viditelné. 

Pro čištění povrchů nejsou vhodné octové čističe, dusičnanová rozpouštědla nebo 
rozpouštědla ze syntetické pryskyřice a čistidla na bázi dusičnanů. 

Nikdy nepoužívejte čistič páry!

Všeobecné pokyny k ošetření umělohmotných a skleněných čelních stran
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A műanyag és üveg előlapokat háztartási, és 
kereskedelmi forgalomban kapható tisztítósze-
rekkel lehet ápolni. Ne használjon súrolószert. 
A szennyeződés mértékének megfelelően a 
tisztítószert kevés vízzel hígítva vigye fel a fe-
lületre. Ehhez használjon puha kendőt. Ezután 
tiszta vízzel távolítsa el a tisztítószert, és törölje 
szárazra az ajtókat.

A különösen makacs szennyeződéseket, pl. 
lakk- vagy ragasztómaradványokat, zsírfoltokat 
gond nélkül távolíthat el a kereskedelemben 
kapható műanyagtisztító szerekkel. Ezeket a 
szereket az első használat előtt egy nem látható 
helyen próbálja ki. 

Az ecetes tisztítószerek, a nitrohígítók vagy 
nitro alapú műgyanta-hígítók a felületek tis-
ztítására nem alkalmasak. 

Soha ne használjon gőzölős tisztítót!

Ápolási útmutató műanyag és üveg előlapokhoz
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Čelné steny s matným povrchom sú opatrené špeciálnou povrchovou vrstvou. Táto dáva 
čelným stenám špeciálny haptický a vizuálny vzhľad, ktorý sa vyrovná voskovaným alebo 
satinovaným povrchom. K tomu potrebná vrstva je menej hladká a tým aj menej uzavretá 
v porovnaní s lesklými štruktúrami. Preto sa pri čistení musia dodržiavať nasledujúce 
upozornenia: 

Potraviny a látky s vysokým obsahom farbiva, ako sú káva, horčica, čaj, červené víno 
alebo podobné, môžu – ak raz zaschnú – trvale zanechať na fólii ľahké zafarbenia.

Dodržujte preto nasledujúce pokyny:
t	Umyte nečistoty podľa možnosti ihneď s množstvom vody alebo so zriedeným mydlo-

vým lúhom.
 Škvrny nesmú zaschnúť! 
t	Zvyšky škvŕn, najmä vystreknutá mastnota a usadeniny mastnôt, sa môžu odstrániť 

kefou s veľmi teplým 30%-ným roztokom mazľavého mydla za pomoci oplachovacej 
alebo ručnej umývacej kefy (kefky na nechty). 

 Pozor, nebezpečenstvo popálenia! 

Potom vymyte zvyšky čistiaceho roztoku s čistou, vlažnou vodou a utrite dosucha s 
koženou utierkou.

Tento postup sa v prípade potreby musí viackrát zopakovať. Pri mimoriadne zatvrdlých 
škvrnách sa môže použiť rozpúšťadlo tukov Bref-Power od spol. Henkel. Toto najprv 
vyskúšajte na niektorom neviditeľnom mieste. Pritom obmedzte dobu pôsobenia na krátke 
utretie bez pritlačenia, lebo väčšinu lakov môže alkohol pri dlhšom pôsobení poškodiť. 
Pri použití bežne predávaných čistiacich prostriedkov pre domácnosť bezpodmienečne 
dbajte, aby sa nesmeli použiť žiadne zafarbené čistiace prostriedky bez zriedenia, nakoľko 
ich farebné látky môžu taktiež zanechávať zvyšky. Zaschnuté alebo dlhšiu dobu vnikajúce 
látky sa potom dajú odstrániť len v obmedzenom rozsahu.

Tento povrch nie je odolný voči organickým rozpúšťadlám, ako sú riedidlá, 
odlakovače nechtov alebo nezriedený alkohol. Preto sa tieto nikdy nesmú dostať 
na povrchovú plochu.

Čelní plochy se sametově matným efektem jsou opatřeny speciální povrchovou úpravou. 
Ta dodává čelním plochám jak na omak tak i vizuálně zvláštní vzhled, který se vyrov-
ná navoskovanému nebo hlazenému povrchu. Nátěr potřebný pro tento povrch je méně 
hladký a tím také méně uzavřený než nátěr u lesklých ploch. Proto musíte při čištění dbát 
následujícího: 

Potraviny a látky s vysokým podílem barviv, jako je káva, hořčice, čaj, červené víno a 
podobné látky, mohou – pokud jednou zaschnou – trvale zanechat na fólii lehké zbarvení.

Dbejte proto následujících pokynů:
t	Omývejte nečistoty pokud možno co nejdříve velkým množstvím vody nebo ředěným 

mýdlovým roztokem. 
 Skvrny nesmí zaschnout! 
t	Zbylé skvrny, obvzvláště tukové a tukové usazeniny, mohou být vykartáčovány velmi 

horkým 30% roztokem tekutého mýdla pomocí ručního čištění kartáčem (kartáč na 
nehty) nebo kartáče na mytí nádobí. 

 Pozor, nebezpečí popálení!

Následně vymyjte čisticí roztok čistou, vlažnou vodou a otřete dosucha čisticí kůži.

Tento postup popřípadě několikrát opakujte. Při obvzláště špatně odstranitelných skvrnách 
můžete použít rozpouštědlo mastnoty Bref Power od společnosti Henkel. Nejdříve di 
prostředek otestujte na místě, které je neviditelné. Přitom omezte dobu kontaktu na krátké 
setření bez působení tlaku, protože většina laků by mohla být dlouhou dobou kontaktu 
poškozena. Při použití běžně prodejných domácích čisticích prostředků dbejte v zásadě na 
to, že žádné barvené čističe nesmí být použity v nezředěné nebo koncentrované podobě, 
neboť jejich barviva mohou rovněž zanechat zbytky. Zaschlé nebo dlouhodobě vsáknuté 
látky jsou později jen těžko odstranitelné.

Tyto povrchy nejsou odolné vůči organickým rozpouštědlům, jako jsou 
rozpouštědla, odlakovače nebo nezředěný líh. Proto zabraňte jejich proniknutí na 
povrch.

Pokyny pre ošetrovanie zamatových matných čelných stien Pokyny pro ošetření sametově matných čelních ploch
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A bársonymatt hatású előlapok egy speciális 
felületbevonattal vannak ellátva. Ennek a bevo-
natnak köszönhetően az előlapok olyan külön-
leges tapintási és vizuális benyomást keltenek, 
mintha a felületek viaszozva vagy szatinálva 
lennének. Az ehhez a hatáshoz szükséges be-
vonat kevésbé sima, ennek következtében nem 
annyira zárt, mint a fényes struktúrájú anyagok. 
Ezért a tisztításuknál a következőket kell figye-
lembe venni:

A magas színezéktartalmú élelmiszerek és 
anyagok, például a kávé, a mustár, a tea, a 
vörösbor és hasonlók száradás után a fólia fe-
lületén elszíneződött foltot hagyhatnak.

Ezért vegye figyelembe a következő tanác-
sokat: 
t	A szennyeződéseket lehetőleg azonnal 

mossa le bő vízzel vagy híg szappanos ol-
dattal.  

 A foltok nem száradhatnak meg! 

t	A foltmaradványokat, különösen a kifröcc-
sent zsírt és a zsírlerakódásokat nagyon 
meleg, 30%-os kenőszappanos oldattal és 
egy mosogató- vagy kézmosó kefe (köröm-
kefe) segítségével távolíthatja el. 

 Vigyázat, égési sérülés veszélye!

Ezután a tisztítószer-oldat maradékát tiszta, 
langyos vízzel mossa le és a felületet bőrvászon 
darabbal törölje szárazra.

Ezeket az eljárásokat adott körülmények kö-
zött többször meg kell ismételni. Különösen 
makacs szennyeződések esetén a Henkel cég 
által gyártott Bref-Power zsíroldó használható. 

Ezeket a szereket először egy nem látható 
helyen próbálja ki. Ekkor a hatóidőt korlátoz-
za egy gyors letörlés idejére, mert hosszabb 
hatóidő esetén az alkohol a legtöbb lakkréteget 
károsíthatja. 

A kereskedelemben kapható háztartási tis-
ztítószerek használatakor feltétlenül ügyeljen 
arra, hogy ne használjon hígítatlan vagy kon-
centrált, színezett tisztítószert, mert annak 
színezőanyagai ugyancsak nyomokat hagyhat-
nak hátra. A beszáradt vagy hosszú idő alatt fel-
gyülemlett anyagmaradványok ezután már csak 
korlátozott mértékben távolíthatók el.

Ez a felület a szerves oldószerekkel, például 
hígítókkal, lakklemosókkal vagy hígítatlan 
tiszta szesszel (spiritusz) szemben nem el-
lenálló. Ezért ügyeljen, hogy ilyen anyagok 
soha ne érintkezzenek a felülettel.

Ápolási tudnivalók bársonymatt előlapokhoz
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Pokyny pre ošetrovanie vysokolesklých čelných stien Pokyny pro ošetření vysoce lesklých čelních ploch

Čelné steny s vysokolesklým povrchom sa vyznačujú vynikajúcim leskom, ktorý sa vytvára 
s pomocou vysokolesklej polymérovej fólie. 

Aby sa čelné steny nepoškodili počas spracovania ani pri preprave, sú opatrené ochran-
nou fóliou. Táto fólia by sa mala odstrániť až pri poslednom pracovnom kroku montáže. 

Vysokolesklé čelné steny sa vyznačujú veľmi dobrými možnosťami čistenia, nakoľko je 
ich povrch kompletne uzatvorený. Priľnutá nečistota sa tak dá bez väčšej sily a bez che-
mických prostriedkov dobre odstrániť.

V žiadnom prípade nepoužívajte čistiace prostriedky na sklá, pretože obsahujú 
rozpúšťadlá!

Bezpodmienečne dbajte, aby boli použité čistiace prostriedky (utierky, špongie a iné) ex-
trémne čisté. Príp. vyskytnuté minerálne znečistenia, ako sú zrnká piesku alebo prachu, 
môžu spôsobiť poškriabanie povrchu.

Za takéto stopy po používaní nepreberá výrobca žiadnu záruku. 

Použité čistiace prostriedky – podľa možnosti bavlnené utierky (žiadne mikrovláknové 
utierky!) - sa musia najprv dôkladne očistiť a vypláchnuť. Ak by pri čistení došlo k odobra-
tiu minerálneho alebo dokonca kovového prachu, musia sa čistiace prostriedky neustále 
vyplachovať, aby prachové častice nemohli na vysokolesklej ploche zanechať žiadne sto-
py.

Môžu vzniknúť mikroskopicky drobné stopy po použití. Tieto bývajú v závislosti od farby a 
osvetlenia viac alebo menej nápadné. Nepredstavujú žiadne zmenšenie úžitkovej hodnoty, 
ale ako pri všetkých vysokolesklých povrchoch na autách, sklách alebo iných povrchoch 
nábytku, sa im dlhodobo nedá zabrániť. 

Takéto stopy po používaní nie sú žiadnym dôvodom pre reklamáciu.

Čelní plochy s vysoce lesklým povrchem se vyznačují excelentním leskem, kterého se 
dosahuje vysoce lesklou polymerovou fólií. 

Aby nedošlo k poškození tohoto povrchu ani při přepravě, jsou čelní plochy kuchyně 
opatřeny ochrannou fólií. Tato fólie by měla být odstraněna až jako poslední montážní 
operace. 

Vysoce lesklé čelní plochy se vyznačují dobrými možnostmi při čištění, protože povrch 
je kompletně uzavřen. Ulpívající nečistotu je tak možné snadno a důkladně odstranit bez 
použití větší síly a bez použití chemických prostředků.

V žádném případě nepoužívejte čističe skel, protože tyto prostředky obsahují látky na bázi 
rozpouštědel!

Dbejte bezpodmínečně na to, aby použité čistící prostředky (hadříky, houbičky a další) 
byly extrémně čisté. Případná minerální znečištění jako zrnka písku nebo prachu mohou 
způsobit poškrábání povrchu. 

Na takovéto stopy opotřebení nemůže výrobce poskytovat záruku. 

Použité čistící prostředky - pokud možno bavlněné hadříky (nikoli látky z mikrovlákna!) 
- musí být nejprve důkladně vyčistěny a vymáchány. Pokud by při čistění byl absorbo-
ván minerální nebo dokonce kovový prach, musí se čistící prostředky trvale máchat, aby 
částečky prachu nemohly zanechat stopy na vysoce lesklé ploše.

Mohou vzniknout mikroskopicky malé stopy opotřebení. Tyto jsou podle barvy a dopada-
jícího světla více či méně nápadné. Nepředstavují snížení užitné hodnoty, ale nelze jim 
jako u jiných vysoce lesklých povrchů na autech, sklech nebo jiných druzích povrchu na 
nábytku zabránit. 

Podobné stopy opotřebení nejsou podkladem k reklamaci.
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Ápolási tudnivalók magasfényű előlapokhoz

A magasfényű felülettel készülő előlapok rend-
kívüli ragyogásukkal tűnnek fel, amelyet egy 
magasfényű polimer fólia biztosít. 

A megmunkálás és a szállítás közben 
bekövetkező esetleges károsodások elkerülése 
érdekében az előlapokat védőfóliával látják el. 
Ezt a fóliát az utolsó szerelési munkafolyamat-
ban kell eltávolítani. 

A magasfényű előlapok nagyon jó tisztíthatósá-
gukkal emelkednek ki, mivel ezek a felüle-
tek teljesen zárt szerkezetűek. A megtapadt 
szennyeződés különösebben nagy erőkifejtés 
és vegyi anyagok felhasználása nélkül is jól el-
távolítható.

Kérjük, semmilyen esetben ne használjon 
üvegtisztítókat,mert oldószertartalmú anyago-
kat tartalmaznak!

Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a felhasznált tis-
ztítóeszközök (kendők, szivacsok és egyebek) 
nagyon tiszták legyenek. 

A véletlenül előforduló ásványi szennyeződések, 
például homok- vagy porszemcsék, megkarcol-
hatják a felületet. 

Az így keletkezett használati nyomokért a 
gyártó nem vállalhat szavatosságot. 

Az alkalmazott tisztítóeszközt - lehetőleg 
pamutkendőt (nem mikroszálas!) - előzőleg 
alaposan ki kell tisztítani és ki kell öblíteni. Ha 
tisztítás közben ásványi eredetű por vagy akár 
fémpor felvételére kerül sor, a tisztítóeszközt 
állandóan öblíteni kell azért, hogy a porrés-
zecskék ne hagyjanak semmilyen nyomot a 
magasfényű felületen.

Mikroszkopikus méretű nyomokról lehet szó. 
Ezek a nyomok a színtől és a fény beesé-
si szögétől függően válnak többé-kevésbé 
láthatóvá. Ezek nem jelentik a használati érték 
csökkenését, hanem - az autók, üvegtárgyak és 
bútorok magasfényű felületeihez hasonlóan - 
hosszú ideig nem küszöbölhetők ki. 

Az ilyen jellegű használati nyomok nem képezik 
reklamáció tárgyát. 
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Pokyny pre ošetrovanie vysokolesklých čelných stien Pokyny pro ošetření ultra lesklých čelních ploch

Vysokolesklé čelné steny sa vyznačujú vynikajúcim leskom, ktorý sa vytvára s pomocou 
akrylovej fólie. Aby sa čelné steny nepoškodili počas spracovania ani pri preprave, sú 
opatrené ochrannou fóliou. Táto fólia by sa mala odstrániť až pri poslednom pracovnom 
kroku montáže. 

Po odstránení ochrannej fólie je akrylový povrch ešte citlivý. Na čistenie používajte 1% 
mydlový roztok a mäkkú, čistú utierku (žiadnu mikrovláknovú utierku). 

Pre zabránenie vzniku statického náboja doporučujeme používať antistatický čistiaci pro-
striedok na plasty. 
Súčasne sa po ošetrení s politúrou zlepší odolnosť voči poškriabaniu. Výrobca doporučuje 
politúru ULTRA GLOSS Superpolish. Túto dostanete kúpiť u vášho odborného predajcu 
kuchýň. 

Veľmi vysokolesklé čelné steny sa vyznačujú veľmi dobrými možnosťami čistenia, nakoľko 
je ich povrch kompletne uzatvorený. Priľnutá nečistota sa tak dá bez väčšej sily a bez 
chemických prostriedkov dobre odstrániť.
Bezpodmienečne dbajte, aby boli použité čistiace prostriedky (utierky, špongie a iné) ex-
trémne čisté. Príp. vyskytnuté minerálne znečistenia, ako sú zrnká piesku alebo prachu, 
môžu spôsobiť poškriabanie povrchu a preto sa nesmú používať. 

Za takéto stopy po používaní nepreberá výrobca žiadnu záruku. 

Použité čistiace prostriedky - podľa možnosti bavlnené utierky (žiadne mikrovláknové 
utierky!) - sa musia najprv dôkladne očistiť a vypláchnuť. Ak by pri čistení došlo k odobra-
tiu minerálneho alebo dokonca kovového prachu, musia sa čistiace prostriedky neustále 
vyplachovať, aby prachové častice nemohli na vysokolesklej ploche zanechať žiadne sto-
py.
Môžu vzniknúť mikroskopicky drobné stopy po použití. Tieto bývajú v závislosti od farby a 
osvetlenia viac alebo menej nápadné. Nepredstavujú žiadne zmenšenie úžitkovej hodnoty, 
ale ako pri všetkých vysokolesklých povrchoch na autách, sklách alebo iných povrchoch 
nábytku, sa im dlhodobo nedá zabrániť. 

Takéto stopy po používaní nie sú žiadnym dôvodom pre reklamáciu.

Ultra lesklé plochy se vyznačují vynikajícím leskem, kterého se dosahuje akrylovou 
fólií. Aby nedošlo k poškození tohoto povrchu již při přepravě, jsou čelní plochy kuchyně 
opatřeny ochrannou fólií. Tato fólie by měla být odstraněna až jako poslední montážní 
operace.

Po odstranění ochranné fólie je akrylový povrch velmi citlivý. K čištění používejte 1% mýd-
lový roztok měkkou, čistou látku (nikoli látku z mikrovlákna). 

Aby se zamezilo antistatickému náboji doporučujeme používat antistatický čistič pro 
umělohmotné povrchy. 
Současně se po ošetření zlepší odolnost proti poškrábání leštěného povrchu. Výrobce 
doporučuje leštidlo ULTRA GLOSS Superpolish. Ten získáte ve Vašich specializovaných 
obchodech s kuchyněmi. 

Vysoce lesklé čelní plochy se vyznačují dobrými možnostmi při čištění, protože povrch je 
kompletně uzavřen. Ulpívající nečistotu je tak možné důkladně odstranit bez použití větší 
síly a bez použití chemických prostředků.
Dbejte bezpodmínečně na to, aby použité čistící prostředky (hadříky, houbičky a další) 
byly extrémně čisté. Případná minerální znečištění jako zrnka písku nebo prachu mohou 
způsobit poškrábání povrchu, a proto by by se jim mělo předcházet. 

Na takovéto stopy opotřebení nemůže výrobce poskytovat záruku. 

Použité čistící prostředky - pokud možno bavlněné hadříky (nikoli látky z mikrovlákna!) 
- musí být nejprve důkladně vyčistěny a vymáchány. Pokud by při čistění byl absorbo-
ván minerální nebo dokonce kovový prach, musí se čistící prostředky trvale máchat, aby 
částečky prachu nemohly zanechat stopy na vysoce lesklé ploše.
Mohou vzniknout mikroskopicky malé stopy opotřebení. Tyto jsou podle barvy a dopada-
jícího světla více či méně nápadné. Nepředstavují snížení užitné hodnoty, ale nelze jim 
jako u jiných vysoce lesklých povrchů na autech, sklech nebo jiných druzích povrchu na 
nábytku zabránit. 

Podobné stopy opotřebení nejsou podkladem k reklamaci.
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Ápolási utasítások ultra magasfényű előlapokhoz

Az ultra magasfényű előlapok csodálatos ra-
gyogásukkal tűnnek fel, amely akrilfóliával 
érhető el. A megmunkálás és a szállítás közben 
bekövetkező esetleges károsodások elkerülése 
érdekében az előlapokat védőfóliával látják el. 
Ezt a fóliát az utolsó szerelési munkafolyamat-
ban kell eltávolítani. 

A védőfólia eltávolítása után az akril felület még 
érzékeny. A tisztításához használjon 1%-os sz-
appanoldatot, tiszta kendőt (nem mikroszálas). 

A sztatikus feltöltődés elkerülése érdekében 
javasoljuk egy antisztatikus műanyagtisztító 
használatát. 

Ugyanakkor a karcállóságot politúros kezelés-
sel lehet javítani. A gyártó az ULTRA GLOSS 
Superpolish politúr használatát javasolja. Ez a 
konyhabútor-szakkereskedésekben kapható. 

Az ultra magasfényű előlapok nagyon jó tis-
ztíthatóságukkal emelkednek ki, mivel ezek a 
felületek teljesen zárt szerkezetűek. A meg-
tapadt szennyeződés különösebben nagy 
erőkifejtés és vegyi anyagok felhasználása nél-
kül is jól eltávolítható.

Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a felhasznált tis-
ztítóeszközök (kendők, szivacsok és egyebek) 
nagyon tiszták legyenek. A véletlenül előforduló 
ásványi szennyeződések, például homok- vagy 

porszemcsék, megkarcolhatják a felületet, ezé-
rt a szennyezett eszközök nem használhatók. 

Az így keletkezett használati nyomokért a 
gyártó nem vállalhat szavatosságot. 

Az alkalmazott tisztítóeszközt - lehetőleg 
pamutkendőt (nem mikroszálas!) - előzőleg 
alaposan ki kell tisztítani és ki kell öblíteni. Ha 
tisztítás közben ásványi eredetű por vagy akár 
fémpor felvételére kerül sor, a tisztítóeszközt 
állandóan öblíteni kell azért, hogy a porrés-
zecskék ne hagyjanak semmilyen nyomot a 
magasfényű felületen.

Mikroszkopikus méretű nyomokról lehet szó. 
Ezek a nyomok a színtől és a fény beesé-
si szögétől függően válnak többé-kevésbé 
láthatóvá. Ezek nem jelentik a használati érték 
csökkenését, hanem - az autók, üvegtárgyak és 
bútorok magasfényű felületeihez hasonlóan - 
hosszú ideig nem küszöbölhetők ki. 

Az ilyen jellegű használati nyomok nem képezik 
reklamáció tárgyát. 
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Pokyny pre ošetrovanie lakovaných čelných stien Pokyny pro ošetření lakovaných čelních ploch

Lakované čelné steny sa vyznačujú vynikajúcimi vlastnosťami povrchov, nakoľko vychádzajú v pred-
nej oblasti bez medzier. Ako krycí lak sa používa polyuretánový lak, ktorý vytvára optický a haptický 
vzhľad a odolnosť lakovaného povrchu. Aby sa čelné steny nepoškodili počas spracovania ani pri 
preprave, sú opatrené ochrannou fóliou. Táto fólia by sa mala odstrániť až pri poslednom pracovnom 
kroku montáže. Po odstránení ochrannej fólie môže ešte po určitú dobu dochádzať k známemu „lako-
vému zápachu“. Tento neustále slabne.

Vo vytvrdenom stave je povrch veľmi odolný. Úplné vytvrdnutie môže podľa klimatických podmienok 
po stiahnutí ochrannej fólie trvať niekoľko dní. Napriek tomu sa pri neskoršom používaní musí lakovaný 
povrch opatrne ošetrovať. Lakované čelné steny sa vyznačujú veľmi dobrými možnosťami čistenia, 
nakoľko sú povrchy uzavreté a nečistoty, na rozdiel od iných povrchov, sa dajú odstrániť bez väčšej sily 
a bez chemických prostriedkov. V žiadnom prípade nepoužívajte čistiace prostriedky na sklá, pretože 
obsahujú rozpúšťadlá! Bezpodmienečne dbajte, aby boli použité čistiace prostriedky (utierky, špongie 
a iné) extrémne čisté. Príp. vyskytnuté minerálne znečistenia, ako sú zrnká piesku alebo prachu, môžu 
spôsobiť poškriabanie povrchu!

Za takéto stopy po použití nepreberá výrobca žiadnu záruku.

Použité čistiace prostriedky – podľa možnosti bavlnené utierky (žiadne mikrovláknové utierky!) - sa 
musia najprv dôkladne očistiť a vypláchnuť. Ak by pri čistení došlo k odobratiu minerálneho alebo 
dokonca kovového prachu, musia sa čistiace prostriedky neustále vyplachovať, aby prachové častice 
nemohli na ploche zanechať žiadne stopy. Môžu vzniknúť mikroskopicky drobné stopy po použití. Tieto 
bývajú v závislosti od farby a osvetlenia viac alebo menej nápadné. Nepredstavujú žiadne zmenšenie 
úžitkovej hodnoty, ale ako pri všetkých povrchoch na autách, sklách alebo iných povrchoch nábytku, 
sa im dlhodobo nedá zabrániť. 

Takéto stopy po používaní nie sú žiadnym dôvodom pre reklamáciu.

Pri čelných stenách s integrovanou, nafrézovanou úchytkovou lištou sa pri otváraní a zatváraní dverí, 
vyklápaní a vyťahovaní musí dbať, aby nechty, prstene a pod. nezanechali na citlivom povrchu stopy. 
Vysokokvalitné lakovanie v oblasti úchytkovej lišty nebude môcť zostať bez menších škrabancov. Tieto 
sú preto následkom rozhodnutia kupca pre takúto čelnú stenu podmienené konštrukciou a nemôžu byť 
dôvodom pre reklamáciu. 

Stekajúce kvapaliny, kondenzujúca vlhkosť alebo zvyšky vlhkosti z čistenia sa môžu na vyfrézova-
nej úchytkovej lište zbierať. Táto vlhkosť sa musí bezodkladne odstrániť. V opačnom prípade môže 
spôsobiť napučanie. Škody z používania tohoto druhu sa nemôžu uznať ako dôvod reklamácie.

Lakované čelní plochy s vysoce lesklým povrchem se vyznačují vynikajicími povrchovými vlastnostmi, 
protože přední část je beze spár. Jako krycí lak bude nanesen polyuretanový lak, který opticky a na 
omak udělá dojem a zajistí odolnost lakovaných povrchů. Aby nedošlo k poškození tohoto povrchu ani 
při přepravě, jsou čelní plochy kuchyně opatřeny ochrannou fólií. Tato fólie by měla být odstraněna 
až jako poslední montážní operace. Po odstranění ochranné fólie může po určitou dobu dočasně 
přetrvávat „zápach laku”. Ten bude postupně slábnout.

Ve vytvrzeném stavu je povrch velmi odolný. Konečné vytvrzení po sejmutí ochranné fólie může trvat 
v závislosti na klimatických podmínkách několik dní. Přesto musí být lakované povrchy při pozdějším 
užití opatrně ošetřeny. Lakované čelní plochy se vyznačují velmi dobrými možnostmi čištění, 
protože je povrch kompletně uzavřen a nečistotu je tak možné na rozdíl od matných povrchů snad-
no a důkladně odstranit bez použití větší síly a téměř bez použití chemických prostředků. V žádném 
případě nepoužívejte čističe skel, protože tyto prostředky obsahují látky na bázi rozpouštědel! Dbejte 
bezpodmínečně na to, aby použité čistící prostředky (hadříky, houbičky a další) byly extrémně čisté. 
Případná minerální znečištění jako zrnka písku nebo prachu mohou způsobit poškrábání povrchu, a 
proto by by se jim mělo předcházet!

Na takovéto stopy opotřebení nemůže výrobce poskytovat záruku.

Použité čistící prostředky - pokud možno bavlněné hadříky (nikoli látky z mikrovlákna!) - musí být 
nejprve důkladně vyčistěny a vymáchány. Pokud by při čistění byl absorbován minerální nebo dokonce 
kovový prach, musí se čistící prostředky trvale máchat, aby částečky prachu nemohly zanechat stopy 
na vysoce lesklé ploše. Mohou vzniknout mikroskopicky malé stopy opotřebení. Tyto jsou podle barvy 
a dopadajícího světla více či méně nápadné. Nepředstavují snížení užitné hodnoty, ale nelze jim jako 
u jiných vysoce lesklých povrchů na autech, sklech nebo jiných druzích povrchu na nábytku zabránit. 

Podobné stopy opotřebení nejsou podkladem k reklamaci.

U čelních ploch s integrovanou, vyfrézovanou držadlovou lištou musíte při otvírání a zavírání dvířek, 
záklopek a zásuvek dbát na to, aby na citlivém povrchu nebyly zanechány stopy nehtů, prstýnků apod. 
Vysoce kvalitní lak v oblasti držadlových lišt se však neobejde bez menších škrábanců. Ty jsou dané 
následkem rozhodnutí se pro tuto čelní plochu konstrukcí a nemohou vést k reklamacím. 

Ve vyfrézované držadlové liště se mohou hromadit tekutiny, kondenzovaná vlhkost nebo zbytky vlhko-
sti z čištění. Tato vlhkost musí být okamžitě odstraněna. Jinak může vést k nabobtnání. Škody tohoto 
druhu nemohou být uznány jako důvod pro reklamaci.
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Ápolási utasítások lakkozott előlapokhoz

A lakkozott előlapok kitűnő felületi tulajdonsá-
gaikkal emelkednek ki, mivel ezek elöl hézag 
nélkül jelennek meg. Fedőlakknak poliuretán 
lakk használatára kerül sor, amely biztosítja a 
látható és tapintható hatást, valamint a lakkfelü-
let ellenálló képességét. 

A megmunkálás és a szállítás közben 
bekövetkező esetleges károsodások elkerülése 
érdekében az előlapokat védőfóliával látják el. 
Ezt a fóliát az utolsó szerelési munkafolyamat-
ban kell eltávolítani. A védőfólia eltávolítása 
után rövid ideig még előfordulhat a lakk jel-
legzetes „szaga“. Ez folyamatosan kevésbé 
érezhető.

Megkeményedve a felület nagyon ellenálló. A 
végleges megkeményedés, a klimatikus feltét-
eleknek megfelelően, néhány napig eltarthat a 
védőfólia lehúzása után. A lakkfelületet ennek 
ellenére óvatosan kell kezelni a későbbi hasz-
nálat során.

A lakkozott előlapokat kiváló tisztítási 
lehetőségek jellemzik, mivel zárt a felületük, és 
a szennyeződés - más felületekkel szemben - 
nagy erőkifejtés és vegyi anyagok használata 
nélkül eltávolítható. Kérjük, semmilyen esetben 

ne használjon üvegtisztítókat,mert oldószert-
artalmú anyagokat tartalmaznak! Feltétlenül 
ügyeljen arra, hogy a felhasznált tisztítóesz-
közök (kendők, szivacsok és egyebek) nagyon 
tiszták legyenek. A véletlenül előforduló ásvá-
nyi szennyeződések, például homok- vagy por-
szemcsék, megkarcolhatják a felületet!

Az ilyen használatból származó nyomokért 
a gyártó nem vállal garanciát. 

Az alkalmazott tisztítóeszközt – lehetőleg 
pamutkendőt (nem mikroszálas!) – előzőleg 
alaposan ki kell tisztítani és ki kell öblíteni. Ha 
tisztítás közben ásványi eredetű por vagy akár 
fémpor felvételére kerül sor, a tisztítóeszközt 
állandóan öblíteni kell azért, hogy a porrés-
zecskék ne hagyjanak semmilyen nyomot a 
felületen.

Mikroszkopikus méretű nyomokról lehet szó. 
Ezek a nyomok a színtől és a fény beesé-
si szögétől függően válnak többé-kevésbé 
láthatóvá. Ezek nem jelentik a használati érték 
csökkenését, ha nem - az autók, üvegtárgyak 
felületeihez és más bútorfelületekhez hason-
lóan - hosszú ideig nem küszöbölhetők ki. 

Az ilyen jellegű használati nyomok nem ké-
pezik reklamáció tárgyát.

Beépített, felmart lécfogantyús előlapok ese-
tében az ajtók, fedelek és fiókok nyitásakor és 
zárásakor ügyelni kell arra, hogy a körmök, a 
gyűrűk és hasonlók ne hagyhassanak nyo-
mokat az érzékeny felületen. A lécfogantyúk 
területén a kiváló minőségű lakkozás nem ma-
radhat kisebb karcolások nélkül. Ezért ezt az 
előlap melletti, ízlésbeli döntés következtében 
a szerkezet határozza meg, és nem képezheti 
reklamáció tárgyát. 

A lefolyó folyadékok, a lecsapódó nedvesség 
vagy a tisztításból eredő nedvesség maradékai 
összegyűlhetnek a bemart lécfogantyúban. Ezt 
a nedvességet haladéktalanul el kell távolítani. 
Ellenkező esetben felpúposodás jöhet létre. Az 
ilyen jellegű használati sérülések nem képezhe-
tik reklamáció tárgyát.
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Čelní strany z pravého dřeva mají pečlivě vybrané dýhy a dřeva, natřená lakem, který 
současně chrání i vyhlazuje. Rozdíly v barvě a struktuře dřeva v důsledku růstu nemohou 
a nemají být kompletně vyrovnány.
Individualita přírody je vyjádřena ve znacích, jako jsou průběh dýhování, sukovitost a bare-
vná rozmanitost. 

Také různá osvětlení mohou zřejmě způsobovat rozdíly v barvách. Různé působení světla 
a slunečního záření může během doby vést ke skutečným změnám barvy. Proto nelze 
vyloučit rozdíly oproti vzorům a vystavovaným kuchyním. Dokupování bude možné z hle-
diska stejnosti barev a struktur jen přibližně. 

Lehké rozdíly mezi čelními stranami, bočnicemi a zakrývacími poličkami v rámci je-
dné kuchyně jsou nevyhnutelné a jsou znakem této přirozenosti. Rozdíly podmíněné 
přírozenými vlastnostmi nemohou být předmětem reklamace.

Čelní strany z pravého dřeva jsou uzpůsobeny pro klima v místnosti od 15 do 25 stupňů 
Celsia a pro 45 až 55 % relativní vlhkost vzduchu. Dřevo pracuje! Výrazně suché klima v 
místnosti může vést k vysychacím trhlinám, výrazně vlhké klima k bobtnání.

Lakování čelních stran z pravého dřeva umožňuje jednoduché ošetření pomocí šetrných 
domácích čisticích prostředků. 

Vzhledem k otevřené porózitě čelní strany by skvrny neměly nikdy zaschnout!

Zbytky skvrn mohou být odstraněny ručním čištěním pomocí teplého roztoku tekutého 
mýdla měkkým, nechlupatým bavlněným hadříkem nebo čisticí kůží. Následně utřete 
čistou, vlažnou vodou, a poté otřete dosucha! Při obvzláště špatně odstranitelných 
skvrnách můžete použít rozpouštědlo mastnoty Bref Power od společnosti Henkel.

Nepoužívejte hadříky z mikrovlákna nebo lapače prachu. Ty obsahují často jemné abrazi-
vní částice, které mohou vést k poškrábání povrchů.

Predné časti z pravého dreva majú pozorne vybrané dyhy a drevo, ktoré boli opatrené 
ochranným a zároveň vyrovnávacím náterom. Rastom spôsobené rozdiely vo farbe a 
štruktúre dreva sa nedajú kompletne zrovnať a ani to nie je potrebné.
Charakteristickými znakmi, ako sú priebeh dyhy, rozvetvenie a farebné variácie je vyjad-
rená individuálnosť prírody. 

Aj rozdielne osvetlenia môžu viesť k zdanlivým rozdielom zafarbenia. Rozdielna inten-
zita svetla a slnka môže časom spôsobiť skutočné zmeny zafarbenia. Preto sa nedajú 
vylúčiť rozdiely oproti vzorkám a výstavným kuchyniam. Dodatočné nákupy umožňujú len 
približne rovnakú farbu a štruktúru. 

Menším rozdielom medzi prednými časťami, lícami a krycím spodkom v rámci kuchyne 
sa nedá vyhnúť a ukazujú túto prirodzenosť. Rozdiely, podmienené prírodou, nemôžu byť 
príčinou reklamácie.

Predné časti sú skonštruované pre teplotu miestnosti od 15 °C do 25 °C a pre 45 až 55 % 
relatívnej vlhkosti. Drevo pracuje! Citeľne suchšia klíma v miestnosti môže viesť k pras-
klinám od vysychania, znateľne vlhšia klíma k napučaniu.

Náter predných častí z pravého dreva umožňuje jednoduché ošetrovanie s jemnými 
čistiacimi prostriedkami, bežne používanými v domácnosti. 

Z dôvodu otvorených pórov v prednej časti by sa nemali fľaky nikdy nechať 
zaschnúť!

Zvyšky fľakov sa môžu odstrániť s teplým roztokom mazľavého mydla s pomocou mäkkej, 
nerozstrapkávajúcej sa utierky z vlny alebo z kože. Následne ich treba utrieť s čistou, 
vlažnou vodou a potom vyutierať dosucha! Pri mimoriadne zatvrdlých škvrnách sa môže 
použiť rozpúšťadlo tukov Bref Power od spol. Henkel.

Nepoužívajte žiadne mikrovláknité utierky alebo odstraňovače nečistôt. Tieto často obsa-
hujú jemné obrusovacie častice, ktoré môžu spôsobiť poškriabanie povrchov.

Pokyny pre ošetrovanie predných častí z pravého dreva Pokyny k ošetření čelních stran z pravého dřeva
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Ápolási útmutatások valódi fa előlapokhoz

A valódi fa előlapok gondosan válogatott, egy-
ben védő és kiegyenlítő lakkozással ellátott 
borítólemezekkel és fákkal rendelkeznek. A 
fa színében és struktúrájában mutatkozó, a 
fejlődése során kialakult tulajdonságokat nem 
lehet, és nem kell teljesen kiegyenlíteni.
A természet egyedisége olyan jellemzőkben jut 
kifejezésre, mint pl. a borítólemez képe, görcsö-
ssége és színváltakozása. 

Az eltérő megvilágítások is vezethetnek láts-
zólagos színeltérésekhez. Az eltérő fény- és 
napfény beesés idővel tényleges színelválto-
zásokat okozhat. Ezért nem zárhatók ki az 
eltérések a mintákhoz és kiállítási konyhák-
hoz képest. Az utólagosan vásárolt elemek 
csak megközelítőleg lehetnek színükben és 
struktúrájukban azonosak. 

Az előlapok, oldalfalak és fedőlapok közötti 
enyhe eltérések egy konyhán belül elkerülhete-
tlenek és ennek a természetességnek a jelei. 
A természetes eredetű eltérések nem vezethet-
nek reklamációhoz.

A valódi fa előlapok 15-25 Celsius-fok 
hőmérsékletű és 45-55%-os relatív pára-
tartalmú beltéri klímához készültek. A fa „él“! A 

jóval szárazabb beltéri klíma kiszáradás okozta 
repedésekhez, a jóval nedvesebb klíma meg-
duzzadáshoz vezethet.

A valódi fa előlapok lakkozása egyszerű, a 
háztartásban használatos enyhe tisztítószerek-
kel történő ápolást tesz lehetővé. 

Az előlap nyitott pórusai miatt soha ne ha-
gyja beszáradni a foltokat!

A foltmaradványokat meleg kenőszappan-
oldattal és egy puha, nem bolyhosodó pamut 
kendő vagy bőrvászon segítségével lehet el-

távolítani. Ezt követően tiszta, kézmeleg vízzel 
törölje át, utána pedig törölje szárazra! Külö-
nösen makacs foltok esetén a Henkel cég Bref-
Power zsíroldóját lehet használni.

Ne használjon mikroszálas kendőket vagy erős 
szennyeződés eltávolítót. Ezek gyakran tartal-
maznak finom csiszolórészecskéket, amelyek 
megkarcolhatják a felületeket.
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Zásadne by sa pracovné dosky nemali používať ako plochy pre rezanie, lebo porezania 
nožom môžu na každom materiále, teda aj na tvrdom laminátovom povlaku, zanechať 
zárezy. Užitočné sú podložky pre rezanie z dreva, plastov, žuly alebo pod. 
Porcelánový alebo kameninový riad má na spodnej strane neglazovaný okraj. Posúvanie 
po pracovnej doske môže preto spôsobiť jej poškriabanie.

Horúce hrnce, panvice alebo iné horúce predmety sa nesmú postaviť na pracovnú dosku. 

Použite k tomu vždy podložku pod hrniec alebo žulové podložky!

Pracovné dosky sa dajú ošetrovať bežne predávanými čistiacimi prostriedkami (žiadne 
drhnúce prostriedky!). Podľa stupňa znečistenia naneste čistiaci prostriedok, zriedený s 
trochou vody. Použite k tomu mäkkú utierku. Odstráňte zvyšky čistiaceho prostriedku s 
vlhkou utierkou a vyutierajte dvere dosucha.

Zásadne platí: Stojace kvapaliny na pracovných doskách, najmä na lepených 
škárach, sa musia ihneď odstrániť.

Zaobchádzajte s týmito skvelými povrchmi opatrne! Na lesklých pracovných doskách sú 
aj ľahké stopy po používaní (napr. od posúvania keramiky) rýchlejšie viditeľné než na mat-
ných povrchoch. Jedná sa tu o stopy, ktoré žiadnym spôsobom neobmedzujú použiteľnosť 
pracovnej dosky. 

Týmto stopám sa nedá zabrániť a preto nemôžu byť uznané ako dôvod reklamácie.

Drevené materiály – najmä vysokolesklé – sú zásadne citlivé na teplo. Horúce hrnce a 
panvice sa preto nikdy nesmú odkladať na pracovnú dosku bez ochrany. 

Použite k tomu vždy podložku pod hrniec alebo žulové podložky!

Zafarbenia alebo zmeny povrchu nie je možné uznať ako dôvod reklamácie.

V zásadě by pracovní desky neměly být používány jako řezné plohcy, neboť řezy nožem 
mohou zanechat v každém materiálu, tedy i v tvrdém laminátovém povrchu, zářezy. 
Užitečné jsou řezací podložky ze dřeva, z umělé hmoty, žuly nebo podobných materiálů.
Porcelánový a kameninový nábytek má na spodní straně neglazurovaný lem. Jeho posou-
vání po pracovní desce by proto mohlo způsobit lehké rýhy.

Horké hrnce, pánve nebo jiné horké předměty by neměly být pokládány na pracovní desku. 

Používejte proto vždy podložku pod hrnec nebo žulovou vložku!

Pracovní desky ošetřujte domácími čisticími prostředky (žádné abrazivní látky!). Na 
každou míru znečištění naneste čisticí prostředek ředěný malým množstvím vody. K tomu-
to účelu používejte měkký hadřík. Navlhčenou látkou odstraňte zbytky čisticího prostředku 
a otřete dosucha dvířka.

V zásadě platí: Tekutiny nacházející se na pracovních deskách, obzvláště na lepen-
ých spárách, musí být okamžitě odstraněny.

Zacházejte s těmito brilantními plochami opatrně! Na lesklých pracovních deskách jsou 
i lehké stopy používání (např. při posunování keramiky) rychleji viditelné než na matném 
povrchu. Jedná se přitom o stopy, které žádným způsobem neomezují použitelnost pra-
covní plochy. 

Těmto stopám nelze zabránit a nemohou být proto uznány jako reklamace.

Dřevěné materiály – zvlášť vysoce lesklé – jsou zásadně citlivé na teplo. Horké hrnce a 
pánve by proto nikdy neměly být pokládány na pracovní desku. 

Používejte prosím proto vždy podložku pod hrnec nebo žulovou vložku!

Zbarvení nebo změny povrchu nelze uznat k reklamaci.

Pokyny pre ošetrovanie vysokolesklých pracovných dosiek Pokyny k ošetření vysoce lesklých pracovních desek

Pokyny pre ošetrovanie pracovných dosiek všeobecne Všeobecné pokyny k ošetření pracovních desek
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A munkalapokat alapvetően nem szabad vágó-
felületként használni, mivel a vágások minden 
anyagban, tehát a kemény rétegelt műanyag 
bevonatban is bemetszések nyomait eredmé-
nyezheti. 

Hasznos fa, műanyag, gránit vagy egyéb 
vágólap alkalmazása.

A porcelán- vagy kőedény alul nem mázas pe-
remmel rendelkezik. Ezért eltoláskor könnyen 
felkarcolhatja a munkalapot.

Forró fazekakat, serpenyőket vagy egyéb forró 
tárgyakat nem szabad a munkalapra helyezni. 

Ehhez használjon mindig edényalátétet 
vagy gránitbetétet!

A munkalapok a háztartásban használatos 
tisztítószerekkel (súrolószerekkel nem!) ápol-
hatók. A szennyeződés mértéknek megfelelően 
ezeket kevés vízzel hígítva vigye fel a felületre. 
Ehhez használjon puha kendőt. Törölje le a ti-
sztítószer maradványait nedves kendővel, és 
törölje szárazra az ajtókat.

Alapvetően érvényes: Azonnal törölje le a 
munkalapon, különösen az enyvhézagok-
ban összegyűlő folyadékokat.

Óvatosan bánjon a fényes felületekkel! A fényes 
munkalapokon gyorsabban láthatóak a kisebb 
használati nyomok is (pl. a kerámia tolása mi-
att), mint a matt felületeken. Olyan nyomokról 
van szó, amelyek a munkalap használhatóságát 
semmilyen módon nem korlátozzák. 

Ezek a nyomok nem elkerülhetők, és ezért jo-
gos panaszként nem ismerhetők el.

A fa munkadarabok – különösen a tükörfényes-
ek – alapvetően érzékenyek a melegre. Forró 
fazekakat, serpenyőket ezért soha nem szabad 
védelem nélkül a munkalapra helyezni. 

Ehhez használjon mindig edényalátétet 
vagy gránitbetétet!

A felület elszíneződése vagy megváltozása 
nem ismerhető el jogos panaszként.

Általános ápolási 
tudnivalók munkalapokhoz

Ápolási tudnivalók 
magasfényű munkalapokhoz



22

SK CZ

Závesy a koľajnice pre vyťahovanie si v podstate nevyžadujú žiadnu údržbu. Závěsy a výsuvné kolejničky nevyžadují běžnou údržbu.

Závesy a koľajnice pre vyťahovanie Závěsy a výsuvné kolejničky

Vložky pre príbor sa dajú pre čistenie vybrať von. Najlepšie ich vyčistíte s jemnými 
čistiacimi prostriedkami. 

Vložky na příbory mohou být během čištění vyjmuty. Čistěte je vhodnými šetrnými čisticími 
prostředky. 

Vložky pre príbor Vložky na příbory
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A vasalatok és a kihúzósínek nem igényelnek 
karbantartást.

Vasalatok és kihúzósínek

Az evőeszköz-tartók a tisztításhoz kiemelhetők. 
A legcélszerűbb lágy tisztítószerrel tisztítani. 

Evőeszköz-tartók
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Z nerezovej ocele, emailované alebo z plastov, by ste mali čistiť s vlhkou utierkou za 
použitia umývacieho prostriedku. 
 
Zatvrdnuté vodové škvrny môžete odstrániť bežne predávanými čističmi alebo s normál-
nym octom pre domácnosť.

Pritom bezpodmienečne dodržujte aj samostatné pokyny od výrobcu prístroja a 
drezu.

Varné desky a dřezy z ušlechtilé oceli, smaltované nebo z umělé hmoty čistěte navhčenou 
látkou s přídavkem mycího prostředku. 

Zaschlé skvrny po vodě můžete odstranit běžnými čističi nebo pomocí domácího octu.

Prosíme, dodržujte bezpodmínečně k tomu také zvláštní pokyny výrobců zařízení 
a dřezů.

Pokyny pre ošetrovanie dosiek sporákov a drezov Pokyny k ošetření varných desek a dřezů

Nečistoty, ktoré nie sú pevne vypálené, odstráňte s vlhkou utierkou, bez použitia čistiacich 
prostriedkov. 

Zatvrdnuté znečistenia, vápenné a vodové škvrny, aj kovový lesklý oder z hrncov odstráňte 
so špeciálnymi čističmi, doporučenými od výrobcu, ako napr. Cerafix, Stahlfix, atď.

Pevne vypálené zvyšky najlepšie odstránite v ešte horúcom stave s priloženou škrabkou 
so žiletkou, ktorá je vhodná iba na sklokeramiku. 

Dbajte, aby sa v zónach varenia nemohol pripiecť žiadny cukor alebo jedlá, obsahujúce 
cukor (napr. lekvár)! 

Takéto zvyšky okamžite odstráňte s vlhkou utierkou!

Pritom bezpodmienečne dodržujte aj samostatné pokyny od výrobcu prístroja. 

Znečištění ze slabého připálení odstraníte navlhčenou látkou bez přídavku čisticího 
prostředku. 

Špatně odstranitelné nečistoty, vápenaté skvrny a skvrny po vodě, také kovově lesklý 
otěr od hrnců odstraníte speciálními čističi doporučenými výrobci, jako jsou např. Cerafix, 
Stahlfix atd.

Připálené zbytky se nejlépe odstraní ještě v horkém stavu pomocí škrabky určené na sklo-
keramiku. 

Dbejte na to, aby se ve varné zóně nepřipálil cukr nebo pokrmy s obsahem cukru (např. 
marmeláda)! 

Tyto zbytky okamžitě odstraňte navlhčenou látkou!

Prosíme, dodržujte bezpodmínečně k tomu také zvláštní pokyny výrobců zařízení.

Pokyny pre ošetrovanie sklokeramických varných platní Pokyny k ošetření sklokeramických varných desek

Všeobecné pokyny pre ošetrovanie elektrických zariadení Všeobecné pokyny k ošetření elektrických spotřebičů

Pri ošetrovaní a obsluhe vašich elektrických zariadení bezpodmienečne dodržujte 
samostatné pokyny od ich výrobcu. 

Dodržujte také bezpodmínečně zvláštní pokyny výrobců spotřebičů vztahující se k 
ošetření a obsluze elektrických spotřebičů. 
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Az elektromos készülékek ápolásához és 
kezeléséhez feltétlenül tartsa be a készülék 
gyártójának speciális utasításait. 

Általános ápolási 
tudnivalók elektromos készülékekhez

A nem odaégett szennyeződéseket nedves 
kendővel, tisztítószer nélkül törölje le.

A makacs szennyeződéseket, vízkő- és 
vízfoltokat, az edények fémesen csillogó 
ledörzsölődését is a gyártó által ajánlott spe-
ciális tisztítószerekkel, például Cerafix, Stahlfix, 
stb. segítségével szüntetheti meg.

Az odaégett maradékokat legkönnyebben még 
forró állapotban, borotvapengével ellátott ka-
paróval távolíthatja el, amely csak üvegkerá-
miához megfelelő.

Ügyeljen arra, hogy cukor vagy cukortartalmú 
étel (pl. lekvár) ne éghessen oda a főzőzónára! 

Ezeket a maradékokat azonnal törölje le nedves 
kendővel!

Ehhez feltétlenül tartsa be a készülék 
gyártójának speciális utasításait is. 

Ápolási tudnivalók 
kerámia főzőlapokhoz

Nemesacél, műanyag vagy zománcozott, ned-
ves kendővel tisztítható mosogatószer alkalma-
zásával. 

A makacs vízfoltokat a kereskedelmi forga-
lomban kapható tisztítószerekkel vagy normál 
háztartási ecettel távolíthatja el.

Ehhez feltétlenül tartsa be a készülék és a 
mosogató gyártójának speciális utasításait 
is.

Ápolási tudnivalók 
főzőlapokhoz és mosogatókhoz
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Pri varení sa postarajte o dostatočné odvetranie a aby vznikajúca para nemohla 
kondenzovať na častiach nábytku. 

Zásadne používajte odsávač pár v primeranom stupni výkonu! 

Zabráňte preliatiu vody.

Otvorte umývačku riadu až po cca 20 minútach po ukončení programu, aby para mohla 
skondenzovať v umývačke.

Neprevádzkujte kávovar, varič vody alebo hriankovač pod závesnými skrinkami. Vystupu-
júca para ako aj teplota môžu nábytok natrvalo poškodiť.

Neodkladajte žiadne horúce hrnce alebo iné horúce predmety bez ochrannej podložky na 
pracovné dosky alebo časti nábytku.

Občas skontrolujte teplotu povrchu na bočnej hrane dverí sporáka. Pokiaľ sa ešte dá 
dotknúť hrany končekom prsta, je prestup tepla v poriadku. Ak nie, musí utesnenie dverí 
skontrolovať zákaznícky servis výrobcu prístroja.

Priečne osadené sporáky alebo umývačky riadu nesmú pre účely odvetrania zostať otvor-
ené, lebo vychádzajúce teplo a vlhkosť môžu spôsobiť poškodenia z tepla a napučanie na 
priľahlých častiach nábytku. 

Dodržujte najmä aj samostatné pokyny od výrobcov elektrických zariadení a vstavaných 
prvkov!

Při vaření dbejte na dostatečné odvětrávání a na to, aby vznikající pára nemohla konden-
zovat na částech nábytku. 

Používejte zásadně odsávače výparů přiměřeného výkonového stupně! 

Vyhýbejte se úniku vody.

Otevírejte myčku nejdříve po cca. 20 minutách po skončení programu, aby se pára 
mohla v přístroji kondenzovat.

Nepoužívejte kávovar, konvici nebo toastovač pod závěsnými skříňkami. Výchozí páry 
jakož i vysoká teplota může trvale poškodit nábytek.

Nepokládejte na pracovní desky nebo jiné díly nábytku horké hrnce nebo jiné horké 
předměty bez ochranných podložek.

Občas kontrolujte teplotu povrchu na bočních hranách snímatelných dveří. Pokud se ještě 
můžete hrany dotknout špičkou prstu, je výdej tepla v pořádku. Jestli ne, musí být těsnost 
dveří zkontrolována servisem výrobce přístroje.

Dveře pečicí trouby nebo myčky nádobí by neměly být ponechány šikmo postavené a 
otevřené za účelem větrání, protože může unikat teplota a vlhkost, což může způsobit 
škody z přehrátí a nabobtnání na přilehlých dílech nábytku. 

Dbejte také zejména zvláštních pokynů výrobce elektrických spotřebičů a vestavených 
dílů!

Pokyny ohľadne pár a páľavy Pokyny k výparům a ohřívání
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Főzés közben biztosítsa a megfelelő szellőzést 
és azt, hogy a keletkező gőz ne csapódhasson 
le a bútordarabokon. 

Alapvetően használja a páraelszívót a megfelelő 
teljesítményfokozaton! 

Kerülje el a víz kiloccsanását.

A mosogatógépet csak kb. 20 perccel a pro-
gram letelte után nyissa ki, hogy a gőz a kés-
zülékben csapódhasson le.

Ne működtessen kávéfőzőt, vízforralót vagy 
kenyérpirítót faliszekrények alatt. A kicsapódó 
gőz, valamint a hőmérséklet tartósan a bútor 
sérülését okozhatja.

Ne tegyen forró edényeket vagy egyéb forró tár-
gyakat védő alátét nélkül a munkalapokra vagy 
más bútordarabokra.

Ellenőrizze időnként a felületi hőmérsékletet a 
sütő ajtajának oldalélén. Amennyiben az él még 
ujjheggyel megérinthető, a hőleadás rendben 
van. 

Tudnivalók a gőzről és a forróságról

Ha nem, ellenőriztetni kell az ajtó tömítését a 
készülék gyártójának vevőszolgálatával.

A sütő vagy a mosogatógép ajtaja nem mara-
dhat szellőztetés miatt ferdén nyitva, mivel a 
kiáramló hő és nedvesség a szomszédos bútor-
darabok hő miatti sérülését és felpúposodását 
okozhatja. 

Ehhez különösen tartsa be az elektromos kés-
zülékek és a beépített elemek gyártójának spe-
ciális utasításait is!
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Do kuchynských prác patrí manipulácia s vodou, s vysokými teplotami, vodnou parou, 
vlhkosťou a mokrom. Okrem toho spôsobujú mnohé potraviny silné škvrny. 
Moderné materiály nábytku sú síce odolné voči najčastejšiemu namáhaniu, avšak sú tu 
medze z dôvodu ich špecifických vlastností materiálu.
Aby ste sa z vašej novej kuchyne mohli dlho tešiť, mali by ste dodržiavať zopár – ale 
dôležitých rád:
Kuchyňa musí byť inštalovaná v normálnej klimatizovanej miestnosti. Platí to tak pre te-
plotu ako aj špeciálne pre vlhkosť vzduchu. Nábytok je skonštruovaný pre teplotu miest-
nosti od 15 °C do 25 °C a pre 45 až 55 % relatívnej vlhkosti. Citeľne suchšia klíma v 
miestnosti môže viesť k prasklinám od vysychania a k zmrašteniu, znateľne vlhšia klíma k 
napučaniam, roztiahnutiu a plesniam.

Pravidelne skontrolujte prepad kondenzovanej vody vo vašej chladničke, aby nedochádza-
lo k žiadnemu zaľadneniu alebo pretekaniu kondenzovanej vody.
Elektrickú a sanitárnu inštaláciu smú urobiť len vyškolení odborníci. Nechajte tieto 
inštalácie pravidelne skontrolovať odborníkom!

 Kuchyne sa smú využívať len odborne. Pri neodbornom použití vzniká nebezpečenstvo 
poranení alebo materiálnych škôd.
 Nestavajte a nesadajte si na pracovné dosky. Nenechávajte deti bez dozoru v kuchyni, 
keď hrozí nebezpečenstvo, že by mohli zapnúť elektrické zariadenia. 
 Nikto – najmä nie deti – nesmie liezť do skriniek, lebo dvere sa môžu automaticky 
zatvoriť. Tieto sa možno budú dať zvnútra len ťažko alebo vôbec nie otvoriť.
 Nevešajte sa na závesné skrinky! Pri neodbornom zaťažení hrozí nebezpečenstvo ich 
spadnutia. Pozor, nebezpečenstvo popálenia!
 Závesné skrinky bývajú bežne zavesené na upevňovacej lište. Neopierajte sa o samo-
statne visiace závesné skrinky. Hrozí nebezpečenstvo zošmyknutia!
 Pre účely čistenia neodmontujte žiadne kovania! 

 Pozor, nebezpečenstvo poranenia!
 Pred výmenou osvetľovacích prostriedkov ako aj čistením elektrických prístrojov na-
jprv prerušte prívod el. prúdu. Pozor, nebezpečenstvo ohrozenia života! 

Každá kuchyňa je označená identifikačným kódom výrobku (PIC). Montážny perso-
nál ho umiestnil vo vnútri drezovej skrinky.

K práci v kuchyni patří zacházení s vodou, s vysokými teplotami, vodní párou, vlhkem a 
mokrem. Mnoho potravin mimo to zanechává silné skvrny. 
Moderní nábytkové materiály jsou sice odolné proti většině zatížení, avšak přesto existují 
hranice, které jsou dané vlastnostmi materiálu.
Aby Vám nová kuchyň přinášela dlouho potěšení, měli byste dodržovat několik malých, ale 
důležitých tipů:
Kuchyně musí být umístěna ve standardně klimatizované místnosti To platí jak ohledně 
teplot, tak i obvzvláště pro vlhkost vzduchu. Nábytek je uzpůsoben pro klima v místnosti od 
15 do 25 stupňů Celsia a pro 45 až 55 % relativní vlhkost vzduchu. Výrazně suché klima 
v místnosti může vést k vysychacím trhlinám a křivení, výrazně vlhké klima k bobtnání, 
deformaci a plísni.

Pravidelně provádějte kontrolu odvaděčů kondenzátu Vaší ledničky, aby nedocházelo k 
námraze nebo k přetékání kondenzované vody.
Elektroinstalace a instalace sanitárních zařízení může být provedená pouze vyškoleným 
kvalifikovaným odborníkem. Nechte tato zařízení pravidelně kontrolovat odborníkem!

 Kuchyně smí být používány jen účelně. Při nepřiměřeném používání hrozí nebezpečí 
zranění nebo věcných škod.
 Nestoupejte ani nesedejte si na pracovní desky. Mějte děti v kuchyni pod dohledem, 
hrozí nebezpečí, že by mohly zapnout elektrické spotřebiče. 
 Nikdy, obvzvláště deti, nenechávejte lézt po skříňkách, protože se dveře mohou samy 
automaticky zavřít. Ty možná již nejdou zevnitř otevřít, nebo jen ztěžka.
 Nezavěšujte se za závěsné skříňky! Při nadměrné zátěži hrozí nebezpečí spadnutí. 
Opatrně, nebezpečí poranění!
 Závěsné skříňky se obvykle zavěšují na montážní lištu. Lehnen Sie sich nicht jednotlivě 
visící závěsné skříňky. Nebezpečí posunutí!
 Při čištění neprovádějte žádnou demontaci kování! Pozor, nebezpečí poranění!
 Před výměnou žárovky, stejně tak i před čištěním elektrických spotřebičů odpojte přívod 
elektrického proudu. Pozor, životu nebezpečné! 

Každá kuchyně je vybavena identifikačním kódem výrobku (PIC). Ten byl umístěn 
montážním personálem na vnitřní straně dřezové skříně.

Všeobecné rady a bezpečnostné pokyny Všeobecné tipy a bezpečnostní upozornění 
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Általános ötletek és biztonsági utasítások

A konyhai munkához tartozik a vízzel, magas 
hőmérséklettel, vízgőzzel, nedvességgel és 
nyirkossággal való találkozás. Ezenkívül sok 
élelmiszer okoz erős foltokat. 

Bár a modern bútoralapanyagok ellenállnak 
a legtöbb igénybevételnek, mégis vannak 
határok, amelyeket a nyersanyagok speciális 
tulajdonságai határoznak meg.

Hogy sokáig öröme teljen az új konyhájában, 
figyelembe kell vennie néhány apró - de fontos 
ötletet:

A konyha egy normál klímájú helyiségben leg-
yen. Ez mind a hőmérsékletet, mind a levegő 
páratartalmát illetően érvényes. A bútorok 15-
25 Celsius-fok hőmérsékletű és 45-55%-os re-
latív páratartalmú beltéri klímához készültek. A 
jóval szárazabb beltéri klíma száradás okozta 
repedésekhez és vetemedéshez, a jóval nedve-
sebb klíma megdagadáshoz, vetemedéshez és 
penészedéshez vezethet.

Rendszeresen ellenőrizze a lecsapódó víz túl-
folyását a hűtőszekrényben, hogy ne jegesed-
jen, vagy a lecsapódó víz ne folyhasson túl.

A szaniter- és az elektromos berendezések 
telepítését csak képzett szakember végezheti. 
A berendezéseket rendszeresen ellenőriztesse 
szakemberrel!

 A konyhák csak szakszerűen használ-
hatók. Szakszerűtlen használat esetén 
személyi sérülés vagy anyagi kár veszélye 
áll fenn.

 Ne álljon vagy üljön fel a munkalapokra. 
Ne hagyjon gyerekeket felügyelet nélkül a 
konyhában, ha fennáll annak a veszélye, 
hogy bekapcsolhatják az elektromos kés-
zülékeket. 

 Senkinek - különösen gyerekeknek - nem 
szabad a szekrényekbe mászni, mivel az 
ajtók automatikusan záródhatnak. Ezek 
belülről nem, vagy csak nehezen nyithatók.

 Ne kapaszkodjon a faliszekrényekbe! 
Szakszerűtlen terhelés esetén fennáll a 
leesés veszélye. 

 Vigyázat, sérülésveszély!

 A faliszekrények felfüggesztése rendszer-
int rögzítősínre történik. Ne támaszkodjon 
külön függő faliszekrényekre. Fennáll az 
elcsúszás veszélye!

 Ne szerelje le a vasalatokat tisztításhoz! 
Figyelem, sérülésveszély!

 Szakítsa meg az áramellátást az izzók 
cseréje, valamint elektromos készülékek 
tisztítása előtt. 

 Figyelem, életveszély!

Minden konyha termékazonosító kóddal 
(PIC) rendelkezik. Ezt a szerelőszemélyzet 
a mosogatószekrény belsejében helyezi el.
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Mélységállítás
Prenastavenie hĺbky
Přestavení hloubky 

Forgóajtók beállítása
Minden forgóajtó 3 dimenziós, tiszta fém, gyorsszerelésű 
vasalattal van felszerelve. A rápattintható szerkezettel az 
ajtók szerszám nélkül be- és kiakaszthatók.

Nastavenie otočných dverí
Všetky otočné dvere sú vybavené celokovovými 
3-D-rýchlomontážnymi závesmi. Pomocou západkového 
svorkového systému sa dajú dvere zavesiť a odvesiť bez 
použitia náradia. 

Seřízení otáčivých dveří
Všechny otáčivé dveře jsou vybaveny celokovovými 3-D 
závěsy pro rychlou montáž. Pomocí Clip rastrování zavěste 
a vysaďte dveře bez nářadí. 

Magasságállítás
Prenastavenie výšky
Přestavení výšky

Oldalállítás
Bočné prestavenie
Boční přestavení
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Fiókok és kihúzható elemek beállítása
Nastavenie zásuviek a čelných výsuvných priehradiek
Seřízení zásuvek a výsuvných systémů

A frontlap mindkét oldalon a csavarok elforgatásával 
állítható be.

Čelný kryt je možné nastaviť otáčaním skrutiek na oboch 
stranách.

Čelo je možné seřídit otáčením šroubů na obou stranách.

A frontlap mindkét oldalon a csavar elforgatásával állítható 
be.

Čelný kryt je možné nastaviť otáčaním skrutky na oboch 
stranách.

Čelo je možné seřídit otáčením šroubu na obou stranách.

A frontlapot vezesse a szegélyhez. A lap automatikusan és 
hallhatóan bepattan mindkét oldalon. 

Čelný kryt umiestnite na stenu. Kryt zapadne automaticky 
a počuteľne na obidvoch stranách.

Čelo veďte podél kolejniček. Čelo na obou stranách automa-
ticky a slyšitelně zapadne.

Helyezze fel a fedősapkákat.

Nasaďte zakrývacie klobúčiky.

Nasadit kryty.

A jobb és bal oldalon található kioldókart húzza előre.

Uvoľňovaciu páku vpravo a vľavo potiahnite dopredu. 

Uvolňovač táhněte vpravo a vlevo směrem dopředu.

Magasságállítás
Prenastavenie výšky
Výškové přestavení 

Oldalállítás
Bočné prestavenie
Boční přestavení

Előlapok leszerelése
Demontáž čelných krytov
Demontáž čelních krytů

Előlapok felszerelése
Montáž čelných krytov
Montáž čelních krytů



32

SK CZ

Všetky skrinky sú skonštruované podľa najnovšieho stavu techniky. Spĺňajú všetky 
príslušné normy, napr. DIN 68930. Celý nábytok je označený značkou GS pre preskúšanú 
bezpečnosť. 

Všetky tu uvedené maximálne zaťaženia sú definované staticky, t. j.: Tieto zaťaženia sú 
následkom „opatrného a primeraného uloženia“ predmetov, nie „nechať spadnúť“, „hodiť“ 
alebo podobne. 

Zaťaženie sa musí na ploche rozdeliť rovnomerne. Bodové pôsobenia sily musia byť po-
dstatne slabšie. 

Zásadne sa vyžaduje používanie podľa určenia.

Všetky podlahy, vrátane vkladacích poličiek sa môžu zaťažiť hmotnosťou až do 50 kg/m2. 

Príklad 1: Závesné skrinky sa môžu naložiť s hmotnosťou 75 kg, pričom jednotlivé priehr-
adky sa môžu zaťažiť len hmotnosťou do 16 kg. 

Príklad 2: Zásuvky a čelné výsuvné priehradky sa do šírky 60 cm môžu naložiť nákladom 
až do 30 kg. 

Príklad 3: Pri výsuvných priehradkách 80 a 90 cm šírky by priťaženie nemalo byť viac ako 
45 kg. Pri výsuvných priehradkách 100 cm šírky by priťaženie nemalo byť viac ako 55 kg.

Príklad 4: Lekárnické skrinky sa s ich plne výsuvnými priehradkami dajú mimoriadne 
ľahko naložiť a vyprázdniť. Celkom by nemalo dôjsť k priťaženiu viac ako 80 kg, rozdele-
ného na koše a dosky. 

Príklad 5: Pri rohových skrinkách s karuselovými, rondelovými a otočnými priehradkami je 
max. zaťaženie 20 kg na jednu priehradku. 

Príklad 6: 15 cm široké výsuvné priehradky sa môžu zaťažiť s 6 kg na jeden priečinok.

Všechny skříňky jsou konstruovány dle nejnovějších technických poznatků. Splňují 
veškeré příslušné normy, jako je např. DIN 68930. Veškerý nábytek je označen značkou 
GS pro přezkoušení bezpečnosti. 

Veškeré zde uvedené maximální zátěže jsou staticky stanoveny, tj: Tyto zátěže jsou 
důsledkem „opatrného a náležitého odložení“ předmětů, ne důsledkem jednání typu „Ne-
chat spadnout “, „Hodit“ nebo podobně. 

Zátěž musí být na plochách rovnoměrně rozložená. Bodové působení sil musí být 
podstatně menší. 

V zásadě musí být dovoleno pouze účelové použití.

Všechny poličky, včetně vkládacích poliček, mohou být zatíženy váhou až 50 kg/m2. 

Příklad 1: Nástěnné poličky mohou být zatíženy vahou 75 kg, přičemž jednotlivá dna smí 
být zatížena jen max 16 kg. 

Příklad 2: Zásuvky a výsuvné systémy mohou být zatíženy jen do šířky 60 cm, a to vahou 
30 kg. 

Příklad 3: U výsuvného systému o šířce 80 a 90 cm by zatížení nemělo přesáhnout 45 kg.
U výsuvného systému o šířce 100 cm by zatížení nemělo přesáhnout 55 kg.

Příklad 4: Lékarnické skříňky jsou se svým plně výsuvným systémem obzvláště lehce 
nastavitelné a snímatelné. Dohromady by nemělo dojít k většímu než 80 kg rovnoměrně 
rozloženému zatížení na koších a platech. 

Příklad 5: U karuselových, rondelových rohových skříněk a rohových skříněk s otočnou 
výsuvnou přihrádkou je přípustné maximální zatížení 20 kg na každou poličku. 

Příklad 6: 15 cm široké skříňky s výsuvným systémem mohou být zatíženy 6 kg na každou 
poličku.

Všeobecné údaje o zaťažení Všeobecné hodnoty pro zatížení
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Minden szekrény a legújabb technika szerint 
készült. Megfelelnek az összes erre vonatkozó 
szabványnak, pl. DIN 68930. Minden bútor ren-
delkezik az ellenőrzött biztonságra vonatkozó 
GS-jelzéssel. 

Az alábbiakban felsorolt valamennyi maxi-
mális terhelés definíciója statikus, azaz: Ezek 
a terhelések, tárgyak „óvatos és megfelelő 
elhelyezéséből“ következnek, nem „leejtésből“, 
„dobásból“ vagy hasonlóból. 

1. példa: Faliszekrények 75 kg tömeggel rak-
hatók tele, miközben egy-egy polc csak maxi-
mum 16 kg tömeggel terhelhető.

2. példa: Fiókok és kihúzható elemek legfeljebb 
60 cm szélességig 30 kg tömeggel tölthetők 
meg. 

3. példa: 80 és 90 cm szélességű kihúzható ele-
mek esetében a töltőtömeg nem lehet több, mint 
45 kg. 100 cm szélességű kihúzható elemek ese-
tében a töltőtömeg nem lehet több, mint 55 kg.

4. példa: A patikaszekrények teljesen kihúz-
ható elemükkel rendkívül könnyen feltölthetők 
és kipakolhatók. Összesen nem helyezhető 
el több, mint 80 kg töltőtömeg egyenletesen a 
kosarakban és a tálcákon. 

5. példa: Elforgatható, lekerekített és el-
fordítható, kihúzható sarokszekrények esetében 
a maximális terhelés 20 kg polconként. 

6. példa: 15 cm széles fiókosszekrények pol-
conként 6-6 kg-mal terhelhetők.

Általános terhelési adatok

A terhelést egyenletesen kell elosztani a fe-
lületen. A pontszerű erőhatások lényegesen 
csekélyebbek legyenek. 

Alapvetően rendeltetésszerű használatot kell 
feltételezni.

Minden polc, beleértve a belső polcokat is, leg-
feljebb 50 kg/m2 súllyal terhelhető. 
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Kvalita a životné prostredie sú podstatnými prvkami politiky nášho podniku a orientujú sa 
podľa DIN EN ISO 9001:2008 ako aj DIN EN ISO 14001:2009.

Certifikát QM (manažment kvality) a certifikát UM (manažment životného prostredia)
Firma dostala znova potvrdený certifikát QM DIN EN ISO 9001:2008 a certifikát UM DIN 
EN ISO 14001:2009. V DIN EN ISO 9001:2008 sa určuje orientácia na zákazníka a kvalita 
procesu s ohľadom na požiadavky a spokojnosť s výrobkom a jeho dizajnom. DIN EN ISO 
14001:2009 je po celom svete uznávaný štandard pre certifikáciu systémov manažmentu 
životného prostredia.

Certifikát LGA
Skúšobný inštitút nábytku LGA Norimberg podrobil programy tejto kolekcie bezpečnostným 
skúškam. Ako výsledok tejto skúšky nám bol udelený znak skúšky GS a bolo potvrdené, 
že splnenie požiadaviek z hľadiska pohodlia obsluhy, zaťažiteľnosti, stálosti materiálov 
a bezpečnosti je v plnom rozsahu zaručené. 

Zlaté M
DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel, Nemecké spoločenstvo kvality nábytku) 
preskúšal náš podnik podľa štandardu kvality RAL-GZ 430. Ako výsledok tejto skúšky nám 
bol udelený znak kvality „Zlaté M“. Tým je zaistené, že každá kuchyňa, ktorá vyjde z nášho 
závodu, spĺňa súčasné očakávania a nároky na kvalitu zo strany trhu.

Certifikát PEFC
Firma je certifikovaný podľa PEFC. S certifikáciou sa potvrdzuje, že sa na výrobu ku-
chynského nábytku používa drevo z trvalo obhospodarovaných lesov a z kontrolovaných 
zdrojov. PEFC znamená Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes 
(Programy pre potvrdenie schém certifikácie lesa).

Jakost a životní prostředí jsou podstatné prvky naší firemní politiky a orientují se podle DIN 
EN ISO 9001:2008 a DIN EN ISO 14001:2009.

QM & UM
Společnost opět potvrzuje certifikát QM (systému managementu kvality) dle DIN EN ISO 
9001:2008 a certifikát UM (systému managementu životního prostředí) dle DIN EN ISO 
14001:2009. V DIN EN ISO 9001:2008 je upravena orientace na zákazníka a kvalita proce-
su ve vztahu k pořadavkům na výrobek a spokojenost s výrobkem a designem. DIN EN ISO 
14001:2009 je celosvětově uznávaný standard k certifikaci systémů managementu životního 
prostředí. 

LGA
Zkušebna nábytku LGA Norimberk podrobila programy této kolekce bezpečnostní zkoušce. 
Jako výsledek této zkoušky byla propůjčena pečeť GS a bylo potvrzeno, že požadavky kla-
dené na komfort při obsluze, zatížitelnost, konstantnost materiálu a bezpečnost jsou v plném 
rozsahu dodržené. 

Goldenes M
DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel/Německé společenství pro jakost nábytku) 
zkoušelo společnost podle standardů jakosti RAL-GZ 430. Jako výsledek této zkoušky byla 
propůjčena značka kvality RAL „Zlaté M“. Tím je zajištěno, že každá kuchyně, která opouští 
závod vyhovuje dnešnímu očekávání a nárokům na kvalitu na trhu.

PEFC
Společnost byla certifikována systémem PEFC. Certifikací se potvrzuje, že firma používá 
pro výrobu kuchyňského nábytku dřevo, které pochází z trvale obhospodařovaných lesů a 
kontrolovaných zdrojů. PEFC znamená Programme for the Endorsement of Forest Certifi-
cation Schemes.

Kvalita a životné prostredie Jakost a životní prostředí
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Minőség és környezet

A minőség és a környezet vállalati politikánk 
fontos elemét képezi a DIN EN ISO 9001:2008, 
valamint a DIN EN ISO 14001:2009 szabvány-
nak megfelelően.

QM & UM
A DIN EN ISO 9001:2008 minőségbiztosítási 
és a DIN EN ISO 14001:2009 környezetirá-
nyítási tanúsítványt ismét megújították a vál-
lalat számára. A DIN EN ISO 9001:2008 sz-
abvány az ügyfél-orientáltságra és a folyamat 
minőségének szabályozására vonatkozik, a 
termékkel és az arculattal szemben támasztott 
követelmények és megelégedettség vonatko-
zásában. A DIN EN ISO 14001:2009 szabvány 
világszerte elismert norma a környezetgazdál-
kodási rendszerek tanúsításához. 

LGA
Az LGA Nürnberg Bútorminősítő Intézet biz-
tonsági vizsgálatnak vetette alá e kollekció pro-
gramjait. Az ellenőrzés eredményeként a GS 
(ellenőrzött minőség) jelzéssel látták el, ezzel 
igazolva, hogy teljes mértékben megfelelnek 
a kezeléskényelmi, terhelhetőségi, anyagál-
landósági és biztonsági követelményeknek. 

Goldenes M
A DGM (Német Bútor Terméktanács) a RAL-GZ 
430 minőségszabvány szerint vizsgálta a válla-
latot. E vizsgálat eredményeként megkaptuk az 
„Arany M” RAL-minőségjelzést. Ezzel igazoljuk, 
hogy a gyárat elhagyó minden egyes konyha 
megfelel a mai elvárásoknak és a piac minőségi 
igényeinek.

PEFC
A vállalat PEFC-tanúsítvánnyal rendelkezik. 
A tanúsítvány igazolja, hogy a konyhabútorok 
gyártásához csak tartós művelésű erdőkből és 
ellenőrzött forrásokból származó fát használ. A 
PEFC rövidítés jelentése: Programme for the 
Endorsement of Forest Certification Schemes 
(Páneurópai Erdőtanúsítási Program).
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