NATUURSTEEN VOORSCHRIFTEN 2.2
-Montage
-Ingebruikname
-Onderhoud
-Garantie
Gefeliciteerd met Uw handgemaakte natuurstenen badkamerproduct.
Vervaardigd uit grondstoffen afkomstig uit ’s werelds oudste steengroeven. Voor de mooiste steensoorten reizen wij de hele wereld over.
Daarvan maken onze ambachtslieden een bijzondere lijn van badkamer- en sanitairproducten met een even robuuste als elegante
uitstraling. Daarvoor hebt u gekozen. Daarmee dompelt u zich tijdens uw badkamerbezoek elke dag opnieuw in een ware beleving met
onze producten van puur natuurlijke materialen.
Natuursteen is prachtig. Dat wilt u natuurlijk graag zo houden. Met de juiste zorg kunt u probleemloos jarenlang genieten van een
natuursteen product. Lees daarom, voordat u start met de montage eerst de montage en onderhoudsvoorschriften.
Montage- en onderhoudsvoorschriften voor natuursteen sanitair
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Voordat de producten de fabriek verlaten hebben de onderdelen een strenge kwaliteitscontrole ondergaan. Hierdoor kunnen
wij topkwaliteit garanderen.
Vrijdragend monteren kan uitsluitend aan massieve muren die geschikt zijn voor het gewicht. Zeker niet aan gips of soortgelijke
zwakkere wanden. Laat u informeren door een erkende installateur!
Omdat er vele verschillende soorten wandmaterialen zijn, zijn er geen bevestigingsmaterialen voor de wandbevestiging
meegeleverd. Voor advies over geschikte bevestigingsmaterialen, neem contact op met een erkende vakhandel of een erkende
installateur.
Contoleer vóór montage de verpakking op eventuele transportschade en/of gebreken.
Bij schade verzoeken wij u direct contact met uw dealer op te nemen. Na montage gemelde beschadigingen geven geen recht
op garantie.
Laat natuursteen producten uitsluitend monteren door een erkende installateur.
Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen, bij controle toch iets niet in orde zijn, adviseren wij uw dealer te raadplegen.
Wanneer onder garantie producten door ons zijn geleverd, worden alle kosten, zoals voor montage, loodgieter en tegelwerk,
niet door ons vergoed. Kleur-, tint-, structuur- of maatafwijkingen geven geen recht op reclamatie.

Ingebruikname
Na montage dient u het product direct te reinigen en te impregneren met reiniger en kleurloze impregneer, verkrijgbaar bij uw dealer.
Onderhoud & Reiniging
Dagelijks schoonmaken met water, droogmaken na gebruik.
Maximaal één keer per week met natuursteen reiniger.
2x per jaar na reinigen impregneren met kleurloze impregneer.
Voorkom (indirect) contact met zuurhoudende schoonmaakmiddelen!
Vraag uw dealer de handleidingen voor het juiste gebruik van de producten.
Garantie
De garantietermijn bedraagt drie jaar. Ingangsdatum is de leverdatum. De garantie vervalt na:
-Verkeerde montage.
-Geen of onjuist onderhoud.
-Onvoldoende medewerking om betreffende servicemelding te kunnen oplossen.
-Het plaatsen van een meubel langs een bad of douche zonder vaste scheidingswand. Het meubel moet spatwatervrij hangen.
-Bij oneigenlijke aanpassingen en toevoegingen aan onze producten.
Er geldt geen garantie op natuurlijke breuken, aders in het gesteente, of kleur- en maatverschillen, deze eigenschappen zijn inherent aan
natuurstenen producten.
Controleer het product voor het plaatsen op eventuele gebreken of fouten. Fouten of gebreken dienen bij uw sanitair dealer gemeld te
worden alvorens te monteren. Gemonteerd is geaccepteerd.
De maximum watertemperatuur voor het wastafelblad is 65`C graden. Controleer hiervoor uw ingestelde keteltemperatuur.
Indien het product vochtig is na gebruik van de badkamer dient u het af te drogen.
Wij wensen u heel veel plezier met onze producten.

Er geldt geen garantie op natuurlijke breuken, aders in het gesteente, of kleur- en maatverschillen, deze eigenschappen zijn inherent aan
natuurstenen producten.

