
FRONT MATTERHORN

Wij adviseren onderstaand gebruiksvoorschrift en onderhoudsadvies goed door te 
lezen en op te volgen.

Onderhoudsadvies
• Gebruik een zachte, niet pluizende doek, een zeem of een spons. Geen 

microvezeldoeken of wondersponzen gebruiken omdat deze meestal kleine 
krassende deeltjes bevatten die het oppervlak kunnen beschadigen.

• Droog bij vochtige reiniging altijd na met een absorberende papieren doek (bijv. 
keukenrol) om streepvorming te vermijden.

• Strepen ontstaan meestal door het gebruik van organische oplosmiddelen in 
combinatie met koud water en vaak gebruikte doeken of zeemlappen.

• Bij sterkere vervuiling van het blad kunt u als volgt te werk gaan:
 - Reinig het oppervlak met warm water, schone poetsdoek, zachte spons of  
    zachte borstel.
 - Gebruik indien nodig gangbare milde schoonmaakmiddelen of neutrale  
   zeep zonder schurende bestanddelen.
 - Wrijf vochtig na met schoon water om de resten van het    
   schoonmaakmiddelen te verwijderen.
 - Droog na met een schone absorberende doek.
 - Laat het oppervlak niet nat, dit kan blijvende schade veroorzaken.
 - Gebruik bij hardnekkige vlekken (oudere vetvlekken, schoensmeer, viltstift  
   enz.) commerciële glasreiniger.
• Let op! Schoonmaakmiddelen eerst op een onopvallende plaats testen.

Gebruiksvoorschriften
Let bij het dagelijkse gebruik op het volgende:
• Gemorste vloeistoffen moeten steeds direct verwijderd worden omdat een 

langere inwerktijd van bepaalde substanties een negatieve invloed kan hebben op 
de oppervlakte-eigenschappen.

• Veeg vooral bij uitsnijdingen en verbindingen vloeistoffen snel op.
• Verwijder direct vuil of gemorste substanties zoals thee, koffie en wijn omdat een 

langere inwerktijd het reinigen bemoeilijkt.
• Droog het oppervlak na vochtige reiniging steeds na.
• Gebruik geen schuurmiddelen als bijv. microvezeldoekjes, schuurpoeder, sponzen 

met een schurende kant, staalwol.
• Gebruik geen polijstmiddel, wasmiddel of bleekmiddelen.
• Gebruik geen reinigingsmiddelen met sterke zuren, sterke chemische stoffen of 

oplosmiddelen (bijv. alcohol, ammoniak).
• Gebruik geen stoomreinigers.
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Garantie
Dit product is met de grootst mogelijke zorg en aandacht voor kwaliteit gemaakt 
en op mogelijke gebreken gecontroleerd. Kijk in de garantiebepalingen voor de 
garantievoorwaarden van dit product.

Niet onder garantie vallen
• Gebreken ten gevolge van verkeerde of onzorgvuldige montage, gebruik van 

verkeerde montagematerialen indien u zelf de montage heeft verzorgd. Zie 
hiervoor ook het montagevoorschrift.

• Gebruiksschade o.a. veroorzaakt door mechanische of thermische belasting.
• Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, verwaarlozing, onjuist of 

onoordeelkundig gebruik of behandeling dan wel gebruik dat niet overeenkomt 
met gangbaar, huishoudelijk gebruik.

• Eigenschappen die van nature in het materiaal voorkomen.
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