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ÚDRŽBA 

Základní pravidla spolehlivé exploatace nábytku z nerezové oceli

Náš nábytek je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli.

Níže uvádíme základní pravidla, která je třeba dodržovat při styku s nerezovou ocelí:

Pro udržení její nerezivosti:
 vyhýbejte se styku černé oceli (uhlíková ocel) s nerezovou ocelí zvláště při dopravě, skladování, mytí

kovových zařízení během montáže (nerezové prvky montovat s použitím šroubů, nýtů ap.)
 nenechávejte na povrchu plechů zbytky jídel nebo zbytky mycích prostředků obsahující sůl, chlor ap.
 nepoužívejte k mytí povrchů brusné prostředky nebo drátěné houbičky

Na čistění se nesmí  používat prostředky na odstraňování malt, zředěná kyselina chlorovodíková, bělidla, 
kartáče z uhlíkové oceli.

Další pokyny:
 na odstraňování cementu a malt se doporučuje: roztok s malým množstvím kyseliny fosforečné, 

oplachovat vodou (nejlépe demineralizovanou)
 na odstraňování otisků prstů se doporučuje: voda s mýdlem, přípravky na čistění skla, které 

neobsahují chloridy
 na odstraňování vápenných nánosů se doporučuje: roztok 1/4 ocet, 3/4 vody
 na odstraňování olejů a maziv se doporučuje: prostředky na bázi alkoholu (kromě metylového 

a isopropylnatého lihu), rozpouštědla např. aceton, prostředky na čištění chromovaných prvků
 na odstraňování barev se doporučuje: prostředky na odstraňování barev na základě alkalických 

sloučenin nebo rozpouštědel

Je možné používat také jiné prostředky na nerezovou ocel. Před čistěním samozřejmě odpojte digestoř od 
zdroje napájení.

Údržba nábytku z nerezové oceli
Navlhčete povrch vodou, pak umyjte prostředkem na mytí a údržbu nerezové oceli, splachujte vodou a utřete
do sucha.
Pečlivost prováděných údržbářských činností je důležitá pro udržení čistoty.

Manipulace s nábytkem
Nábytek je vybaven nohami z umělé hmoty, proto ho neposouvejte po podloží - v případě změny jeho polohy
ho zvedněte a pak přeneste na příslušné místo. Nedodržování těchto činností během dopravy může způsobit
poškození noh.


