
Informace



DUSCHOLUX



Čeština 02 - 09

PDF

www.duscholux.com/information

Obsah

 C
Z



CZ

DUSCHOLUX

Vysoké standardy . Nejvyšší úroveň závazku.

You have opted for quality. My team and I are dedicated to ensuring that 
each of our products meets our exacting standards. Together we have pro-
duced your bathtub or shower tray with the highest level of commitment. 

We hope you enjoy using your DUSCHOLUX product.

Theresa Herold
Productmanager



Gratulujeme. 
Skvělá volba.
Vany a sprchové vaničky vyrobené odborníky.

Zakoupením produktu značky DUSCHOLUX jste se rozhodli pro 
nejvyšší kvalitu v elegantních a zvláště trvanlivých materiálech. Určitě si 
užijete používání tohoto produktu po mnoho dalších let. Rádi bychom 
Vás podpořili, abyste co nejlépe využili svoji vanu nebo sprchový kout co 
nejdéle. Tuto brožuru jsme proto sestavili, abychom Vám poskytli 
důležité a užitečné informace o péči o váš produkt.EN
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Během vývoje našich produktů se 
ujišťujeme, že se bude dát o produkty 
snadno postarat, což omezuje péči 
o produkty pro Vás. Vezměte však na
vědomí, že každý proces sprchování
a koupání má vliv na akrylátové
podlahy a vany vlivem vodního
kamene, sprchového gelu a dalších
produktů do koupele.

Aby byla zachována hodnota a funkce 
vašeho produktu DUSCHOLUX, je 
nutná pravidelná péče a čištění.
S trochou úsilí prodloužíte životnost 
Vašeho produktu. Proto dodržujte 
následující informace týkající se čištění 
a péče.

Pro optimální čištění doporučujeme 
čisticí a ošetřovací prostředky z řady 
DUSCHOLUX.

Vzhledem k národním předpisům nejsou 
jednotlivé čisticí a ošetřovací prostředky 
dostupné ve všech zemích. Vaše 
pobočka DUSCHOLUX Vám ráda 
poradí ohledně dostupného sortimentu. 
Adresy prodejních organizací 
DUSCHOLUX naleznete na straně 47 
této brožury.

Nedodržení pokynů pro péči a čištění 
ruší možné nároky na záruku.

DUSCHOLUX

Snadné čištění. 
Dlouhotrvající potěšení.
Od prvopočátku dobře naplánované.



12  |  13

Nejvyšší úroveň funkčnosti. 
Propracovaný design.

Důležité informace o našich materiálech. 

Sanitární akrylát - teplý na dotek a šetrný k 
pokožce.
Lehký sanitární akrylát vyztužený skleněnými vlákny je 

snadno tvarovatelný a extrémně stabilní. Je vysoce 

odolný, snadno se udržuje a je šetrný k pokožce. 

Nečistoty a bakterie jsou sotva schopné přilnout

k hladkému povrchu bez pórů. Sanitární akrylát je 

protiskluzový a dobře izolační.

Minerální odlitek - všestranný a obzvláště hladký.
Minerální odlitek se vyrábí z minerálních plniv, jako je 

křemenný písek a kamenná mouka. Má neporézní

a hladký povrch, který není tak tvrdý jako keramika. 

Rozhodující výhoda: Povrchová poškození, jako jsou 

škrábance, lze snadno opravit pomocí sady pro péči

a leštění DUSCHOLUX.

DUSCHOLUX Bestone - pohodlné a bezpečné.
Jemné matné povrchy s příjemným pocitem definují 
DUSCHOLUX Bestone. Vysoce kvalitní směs minerálů 
a pryskyřice s barevnými pigmenty poskytuje pocit 
teplé pokožky. DUSCHOLUX Bestone umožňuje 
obzvláště tenkostěnné geometrie s maximální odolností 
proti skluzu podle DIN 51097 a materiál se snadno 
čistí.



Vždy se vyhněte
Při čištění akrylového produktu 
DUSCHOLUX nikdy nepoužívejte:

• Abrazivní nebo čistící prostředky 
obsahující rozpouštědla

• Agresivní kyseliny
• Odstraňovač vápna pro domácí 

spotřebiče
• Kovové předměty
• Drátěnky, rejžáky

Silné znečištění a škrábance
Silné znečištění, malé škrábance
a lehké stopy po popálení lze odstranit 
pomocí sady na péči a leštění do 
koupele DUSCHOLUX.

Doporučujeme opravit hluboké 
škrábance nebo poškození opravnou 
směsí DUSCHOLUX na akrylát. 
Aplikujte podle samostatného návodu
k použití.

DUSCHOLUX

Správná péče o 
sanitární akrylát.

Každodenní péče
Akrylové výrobky jednoduše opláchněte po 
každém použití čistou vodou a povrchy 
osušte měkkým hadříkem, např. utěrkou
z mikrovlákna DUSCHOLUX.

Pravidelné čištění
K odstranění mastných a vápenných 
usazenin doporučujeme otřít vanu 
měkkým hadříkem nebo houbou pomocí 
čističe vany DUSCHOLUX. Případně 
použijte jemný ocet nebo neutrální čistič.

Poté ihned opláchněte studenou vodou
a vanu osušte měkkým hadříkem.

Při používání koupelnových produktů
dodržujte doporučení k čištění příslušného 
výrobce. Pokud nejsou k dispozici žádné 
pokyny, je třeba akrylovou vanu po použití 
důkladně opláchnout čistou vodou.
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Správná péče o lité materiály
a DUSCHOLUX Bestone.

Každodenní péče
Po každém použití jednoduše 
opláchněte výrobek DUSCHOLUX 
vlažnou čistou vodou a povrchy osušte 
měkkým hadříkem, např. utěrkou
z mikrovlákna DUSCHOLUX.

Pravidelné čištění
Pro normální znečištění otřete celý 
povrch jemným čisticím prostředkem 
pro domácnost a utřete vlhkými, 
měkkými houbičkami nebo hadříkem 
z mikrovlákna krouživými pohyby.

Po dokončení čištění vanu vždy 
důkladně opláchněte vlažnou, čistou 
vodou a osušte případně povrchy 
měkkým hadříkem.

TIP
Vždy se vyvarujte kontaktu s 
tekutinami, které způsobují skvrny 
(např. káva, inkoust, barviva, 
samoopalovací krémy, kosmetika atd.)! 
Pokud takové látky přijdou do styku s 
povrchem, okamžitě je odstraňte!

Vždy se vyhněte
Při čištění akrylového produktu 
DUSCHOLUX nikdy nepoužívejte:

• Drsné nebo zrnité čistící 
prostředky

• Čistící prostředky obsahující 
rozpouštědla

• Kyselé čistící prostředky, ocet
• Odstraňovač vápna pro domácí 

spotřebiče
• Kovové předměty
• Drátěnky, rejžáky

Silné znečištění a škrábance
V případě usazování vápna je možné 
použít čistič sprchových panelů 
DUSCHOclean. Krátce naneste na 
povrch, ihned jej rozetřete měkkým 
hadříkem a povrch opláchněte velkým 
množstvím čisté vody. Na škrábance
a odolné nečistoty doporučujeme sadu 
pro péči a leštění DUSCHOLUX pro 
minerální lití. Aplikujte podle 
samostatného návodu k použití.
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Obchodní zastoupení pro ČR a SR

VC Marketing
Centrum bydlení a designu
Kaštanová 515/125a
620 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 728 879 840
info@duscholux.cz
www.duscholux.cz

DUSCHOLUX AG
C.F.L.-Lohnerstrasse 30
Postfach
CH-3604 Thun 4
Telefon: +41 (0)33 33 44 111
info@duscholux.ch
www.duscholux.ch

DUSCHOLUX SANITÄRPRODUKTE GMBH 
Industriestrasse 1
D-69198 Schriesheim
Telefon: +49 6203 102 0
info@duscholux.de
www.duscholux.de

DUSCHOLUX GMBH & CO. KG
Am Kirchenholz 2
A-4063 Hörsching
Telefon: +43 (0)7221 708 0 
duscholux@duscholux.at
www.duscholux.at

46  |  47



duscholux.com




