
Servicetips

Wij willen u graag van extra informatie voorzien, zodat u zo lang mogelijk van 
uw nieuwe Bruynzeel keuken kunt genieten. Lees onderstaande tips goed door 
voor een optimaal gebruik van uw keuken.

Gebruikstips
Controleer na plaatsing van de keuken een aantal keer de schroefring van de sifon en 
draai deze aan indien nodig. Dat voorkomt lekkage.

Laat deuren van een oven, combimagnetron of vaatwasser nooit openstaan na gebruik.
Dat voorkomt schade aan deuren en kasten door hitte of damp.

Gebruik voor het snijden van vlees, groente e.d. altijd een snijplank. 
Dat is hygiënisch en het voorkomt onherstelbare krassen/ schade op het werkblad.

Schuif niet met zware voorwerpen zoals bierkratten en boodschappenkratjes 
over het werkblad. Dat voorkomt onherstelbare krassen.

Zet nooit een hete pan direct op het werkblad. Het blad kan dan verkleuren of zelfs 
scheuren.

Zet altijd de afzuigkap aan bij gebruik van de kookplaat, ook bij het koken van een
pannetje water. Koffiezetapparaten en waterkokers nooit direct onder de bovenkasten 
plaatsen. Stoom kan vochtschade geven aan de kast ernaast of erboven.

Laat niet onnodig water staan op oppervlaktes, maar wrijf altijd alles na met een
droge doek.

Houd er rekening mee dat RVS spoelbakken gemakkelijk kunnen krassen als er zware en
scherpe voorwerpen in de spoelbak worden gezet.

Onderhoudstips
•  Gebruik een zachte doek met lauwwarm water en een beetje afwasmiddel voor 
 de dagelijkse schoonmaak van de keukenkasten en het werkblad.
•  Gebruik nooit schuursponsjes. Dat geeft krassen.
•  Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen.
•  Lichte krassen in een kunststof blad kunt u met meubelolie of HG kunststof
 snel glans maskeren.
•  Met Staalfix maakt u lichte krassen in de spoelbak minder zichtbaar.

Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksvoorschriften en onderhoudsadviezen
in de koopovereenkomst of kijkt u op onze website bruynzeelkeukens.nl, youtube of de 
website van de leverancier van uw werkblad, accessoires of apparatuur.
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Fronten stellen
Wanneer u de keuken in gebruik neemt, dan kan het na verloop van tijd voorkomen dat 
de fronten (deuren) niet meer helemaal in lijn hangen. U kunt dan de kasten eenvoudig 
zelf stellen. Haal eerst het afdekplaatje van het scharnier (indien aanwezig), zodat u de 
schroeven ziet zoals op de onderstaande plaatjes.

1. Het front omhoog of omlaag plaatsen: draai alle scharnieren een beetje los met
de schroeven zoals afgebeeld. U kunt het frontje nu eenvoudig iets naar boven of
naar beneden plaatsen en de schroeven weer vastzetten.

2. Om de frontjes iets naar links of naar rechts te verplaatsen, draait u aan de voorste
schroef van het scharnier.

3. Om de frontjes dichter op het kastje te laten aansluiten, draait u aan de achterste
schroef van het scharnier.

Wanneer de sleepdeurgeleiders van de koelkast niet soepel werken of geluid maken, 
dan adviseren wij u deze in te spuiten met siliconenspray. 

Het nastellen van fronten en laden valt niet onder de garantie. Mocht u een afspraak
willen maken met een servicemonteur van Bruynzeel Keukens dan kunt u altijd
contact opnemen via onze website: www.bruynzeelkeukens.nl/service-garantie.
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