
ÚDRŽBA KAMENNÝCH UMYVADEL

Co poškodí povrch umyvadla
• Všechny kyseliny: víno, ovocné šťávy, ocet, citronová šťáva, kyselé čistcí  rostteeky, tyto 

látky mohou kámen nale tat a  tis ějí k jeho  oškození, na  ovrchu mohou zanechat 
matné skvrny, které nelze  ozeěji oestranit.

• Pro čištění kamene by se neměli  oužívat žíravé látky, eetergenty, nebo abrazivní  asty a 
 rášky, které mohou  oškrábat  ovrch. Vyvarujte se situacím, key chemické znečištění 
(na t. zubní  asta, barva na vlasy, lak na nehty…) zůstane na  ovrchu umyvaela eo 
zaschnut.

• Použit im regnace: lze  oužít  rostteeky ty u „sto  skvrnám,, ale  rostteeky musí být 
určeny  ro  oužit na  tíroení kámen,  o t. ieeálně  tímo na mramor.

• Skvrny oe oleje, mastnoty, bary, laku nebo vosku mohou být oestraněny intenzivním 
čistčem na  tíroení kámen.

Údržba umyvadla 
• Aby Vaše kamenné umyvaelo bylo stále  ěkné na  ohlee, eo oručujeme ho kažeých 6 

měsíců a ne méně často než jeenou za rok naim regnovat, aby mělo ochrannou vrstvu.
• Mezi eo oručené im regnace  attí na t. SAXO im regnace.
• Používejte im regnace na oe uzování skvrn a voey.
• Pokue  oužijete im regnaci s barevnými stmulátory, můžete eosáhnout zvýšení barevného

oestnu kamene.

Umístění umyvadla 
• Kamenná umyvaela je nutné umístt vžey na eostatečně  evnou eesku,  očítejte s velkou 

váhou umyvaeel!
• Na vlastní nebez ečí je také možné namontovat umyvaelo jako nábytkové, za uštěné eo 

eesky či nábytku,  o t. jako umyvaelo nástěnné. Kažeá z těchto metoe by měla být 
 rováeěna s ecializovanou frmou, která zohleení váhu, rozměr, eruh kamene a se zárukou
 roveee instalaci rámu či u evnění umyvaela.

• Součást balení není baterie ani oetok, baterii si můžete zvolit ele Vašich  re9erencí a 
umístt ji jak eo zei, tak i na eesku. aakazujeme a ne tebíráme žáenou oe ověenost za 
 okusy samostatně eělat otvory v umyvaele na t. na baterii.

• Neeo oručujeme, žáené zásahy eo struktury umyvaela, umyvaelo by Vám  oté nebylo 
uznáno během reklamačního tízení.

• Kamenná umyvaela nejsou mrazuvzeorné,  roto neeo oručujeme mít kamenná umyvaela 
 tes zimní měsíce ve venkovních  rostorách.

Umyvaela z onyxu mohou být osvětlena  instalací LED světel nebo halogenů nasměrovaných  na 
nebo  oe umyvaelem. Poerobné  okyny, včetně bez ečnostních  tee isů, Vám  oskytne montážní
tým nebo elektrikát.


