
Duravit-kylpyhuonekalusteet valmistetaan 
kylpyhuoneeseen soveltuvista materiaaleista. 
Jotta sinulla olisi pitkään iloa Duravit-tuotteis-
ta, tulisi ehdottomasti huomioida seuraavat 
seikat: On tärkeää huolehtia hyvästä ilman-
vaihdosta kylpyhuoneessa. Kalusteita ei tulisi 
altistaa seisovalle vedelle tai jatkuvalle kos-
teudelle. Jos vesiroiskeita on kuitenkin havait-
tavissa, kuivaa kaluste vahinkojen vaaran 
vähentämiseksi. Vältä kosketusta teräviin tai 
hankaaviin esineisiin. Kynsilakanpoistoaineen, 
hajuveden, hiusvärin/-sävyn, liuotinainepito-
isten nesteiden, asetonin jne. kaltaiset kemi-
kaalit tulee poistaa heti kalusteiden pinnoilta. 
Älä missään tapauksessa käytä puhdistukseen 
hankaavia hoitoaineita, liuotinaineita tai ag-
gressiivisia puhdistusaineita. Muste-, he-
delmä- ja huopakynätahrat, tee, kahvi, mehu 
ja punaviini on poistettava heti, koska ne im-
eytyvät muuten pysyvästi pintaan. 
Poista epäpuhtaudet välittömästi. Tuoreet tah-
rat voidaan poistaa pinnoista huomattavasti 
helpommin kuin jo kuivuneet. Kaikki pinnat 
kestävät rajallisesti UV-säteilyä. Jos tuotteet 
altistetaan jatkuvalle UV-säteilylle, saattaa 
esiintyä värinmuutoksia. 

Seuraavat kappaleet on jaettu yksittäisiin ma-
teriaaleihin, niiden hoidon ja huollon mukai-
sesti. 

TÄRKEÄ OHJE
Lue tarkasti puhdistusainevalmistajan käyt-
tösuositukset. Jos et ole varma, voit kokeilla 
hoitoainetta piilossa olevaan kohtaan. 

AIDON PUUVIILUN TAI KOKOPUUN HOITO JA 
PUHDISTAMINEN
Aito puuviilu on elävä materiaali. Luonnol-
liset rakenteen, kuitujen, huokoisuuden sekä 
värien poikkeamat ovat osoitus puumateriaa-
lin aitoudesta. Jos puu altistuu auringonvalolle 
ajan mittaan, sen väri ja kiilto voivat muuttua, 
mutta tämä muutos ei oikeuta reklamaatioon. 

Käytä säännölliseen pölynpoistoon kevyesti 
kostutettua, pehmeää ja nukkaamatonta lii-
naa, mahdollisesti säämiskää. Poista kovap-
intaiset liat kuumalla vedellä ja mahdollisesti 
astianpesuaineella. Pyyhi vesijäämät heti pois 
pehmeällä liinalla. Poista lika suurihuokoisilta 
aidoilta puuviilupinnoilta (pähkinäpuu, tammi) 
käyttämällä puhdistusaineena yleispuhdis-
tusainetta, joka sisältää seuraavia ainesosia: 
anioniset ja ionittomat tensidit, saippua, fos-
fonaatti, fenoksietanoli. Hiero puhdistusaine 
liinalla pyörivin liikkein huokosiin, lopuk-
si pituussuunnassa. Pyyhi sen jälkeen 
lämpimällä vedellä kostutetulla, pehmeällä 
liinalla. Jos huokoset ovat erittäin likaisia, hie-
ro pinta ensin kiillotusaineella ja puhdista sen 
jälkeen yleispuhdistusaineella edellä kuvatulla 
tavalla. Levitä huonekalujen kiillotusainetta 
kuivalle pinnalle ainoastaan pieninä määrinä. 
Älä koskaan levitä sitä kosteille pinnoille, ko-
ska kiillotusaine saattaa muuttua valkoiseksi. 

LOISTOKIILTO- JA MATTALAKATTUJEN  
PINTOJEN HOITO JA PUHDISTAMINEN
Puhdista kylpyhuonekaluste lämpimällä 
vedellä kostutetulla, pehmeällä liinalla ja 
tilkalla astianpesuainetta. Jos lika on voim-
akkaampaa, eikä sitä saa poistettua liinalla, 
puhdista erittäin säästeliäästi isopropanolilla 
kostutetulla nukkaamattomalla liinalla. Älä 
käytä huonekalujen kiillotusaineita (öljyt, va-
hat). Nämä jättävät pintaan rasvakerroksen 
ja himmentävät kiiltoa. Kuivia liinoja, paper-
inenäliinoja tai mikrokuituliinoja tulisi välttää 
matta- tai loistokiiltopinnoilla, koska ne saat-
tavat naarmuttaa pintaa. 

MELAMIINIHARTSIPAPERIPINTOJEN  
HOITO JA PUHDISTAMINEN
Puhdista kylpyhuonekaluste lämpimällä ve-
dellä kostutetulla, pehmeällä liinalla ja tilkalla 
astianpesuainetta. Pintakuvioidut kalusteet 
puhdistetaan parhaiten kuvioinnin suuntais-
esti mahdollisen lian poistamiseksi. Lopuksi 

hangataan puhtaalla vedellä kostutetulla 
liinalla puhdistusaineen poistamiseksi, jotta 
laikuilta tai raidoilta vältyttäisiin. Poista ko-
vapintaiset liat kuumalla vedellä ja lisää tar-
vittaessa hieman astianpesuainetta.

TEKONAHAN HOITO JA PUHDISTAMINEN 
Huomaa, ettei tekonahalla ole mitään 
tekemistä luonnollisen nahan kanssa. Puh-
dista tekonahka parhaiten kostutetulla liinalla 
ja äläkä hiero siihen sen jälkeen mitään. Te-
konahan pehmennysaineet aiheuttavat hoi-
tovoiteiden rasva- ja öljypitoisten ainesten 
kanssa epäsuotuisan vaikutuksen ja pinta va-
hingoittuu. 

VINYYLIN HOITO JA PUHDISTAMINEN 
KUITUPUNOS
Puhdista kuitupunos mieluiten kostealla lii-
nalla.

PEILIEN JA PEILIOVIEN HOITO JA PUHDISTA-
MINEN
Käytä tahrojen poistamiseksi (rasva, kos-
metiikka jne.) lämpimässä vedessä pestyä ja 
hyvin kuivaksi puristettua säämiskää. Pyyhi 
peilin reunat aina kuiviksi, koska muuten voi 
muodostua pinnoitevirheitä. Älä käytä la-
sin- tai ikkunanpuhdistusainetta tai muita 
kemikaaleja, koska nämä vahingoittavat pei-
lin hopeakerrosta ja voivat aiheuttaa ruskeita 
läiskiä. Jos peiliä ja peiliovia käsitellään vir-
heellisesti, ei valmistaja vastaa vahingoista 
eikä oikeutta takuuseen ole. 

MUOVITUOTTEIDEN, ESIM. LAATIKOIDEN,  
HOITO JA PUHDISTAMINEN
Vetolaatikot, sisäaltaat ja muoviprofiilit void-
aan puhdistaa liuotinaineettomalla puhdistu-
saineella ja kostealla liinalla. Älä käytä puh-
distukseen puhdistusaineita, jotka sisältävät 
liuotinaineita, kuten esimerkiksi asetonia, 

bensiiniä tai bentseeniä. 

KAHVOJEN HOITO JA PUHDISTAMINEN
Vaikka metalliset raaka-aineet ovat suhteel-
lisen kovia materiaaleja, vastaava pintavi-
imeistely (maali, eloksointi, galvanointi) ei 
kuitenkaan ole naarmunkestävää. Jokapäiväi-
seen puhdistukseen riittää lämpimällä vedellä 
kostutettu pehmeä liina. Jos lika on voimak-
kaampaa, huomioi seuraavat seikat: 

•  Kromi: Jotta kiilto säilyisi, kromatut pinnat
tulisi puhdistaa ainoastaan pehmeällä lii-
nalla ja laimennetulla spriillä ilman voimaa.
Kiillota pinta lopuksi pehmeällä liinalla.

•  Jaloteräs: Käytä piintyneen lian puhdista-
miseen erityistä jaloteräkselle tarkoitet-
tua hoitoainetta ja käytä sitä valmistajan
antamien ohjeiden mukaisesti.

•  Alumiini: Valitse mieluiten kostea säämiskä
puhdistukseen, koska se suojaa pintaa ihan-
teellisesti naarmuilta.

LASIPINTOJEN HOITO JA PUHDISTAMINEN
Lasin huokoseton pinta on hygieeninen ja 
helppohoitoinen. Lasipinnat puhdistetaan 
parhaiten lämpimällä vedellä ja tilkalla as-
tianpesuainetta tai tavanomaista lasinpuhdis-
tusainetta ja pehmeällä, nukkaamattomalla 
liinalla.

KVARTSIKIVEN HOITO-OHJE
Vältä väärän puhdistusaineen aiheuttamat 
tuotteen vauriot
-  älä käytä väkevöityjä happoja tai emäksiä
-  älä käytä naarmuttavia tai kovia sieniä
Kvartsikivipinnan puhdistaminen tulee suorit-
taa pehmeällä, kostealla liinalla.
Lievien epäpuhtauksien poistaminen on mah-
dollista lämpimällä vedellä ja tavanomaisella

DURAVITIN KALUSTEIDEN HOITO-OHJEET
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astianpesuaineella.
Voimakkaille epäpuhtauksille voidaan yhdessä 
lämpimän veden ja tavanomaisen astianpe-
suaineen lisäksi käyttää myös ihmesientä.

VAROITUKSET    

1.  Ovissa, vetotasoissa ja vetolaatikoissa ei
saa roikkua ketään.

2.  Avaa ovet vain rajoittimeen asti, älä
käännä niitä liikaa.

3.  Suojaa säilytettyjä lääkkeitä ja puhdistu-
saineita lapsilta.

4.  Kalusteiden ja kalusteiden osien asen-
nuksen ja purkamisen saa suorittaa
ainoastaan valtuutettu ammattiyritys.

5.  Ovia, vetotasoja ja vetolaatikoita ir-
rotettaessa ja kiinnitettäessä niistä on
pidettävä alhaalta hyvin kiinni, jotta ne
eivät pääse putoamaan.

6.  Huomaa – kuten kaikilla sähkölaitteilla
– myöskään integroiduilla lampuilla
varustetut kalusteet eivät saa joutua
kosketukseen veden kanssa.

7.  Irrota pistoke pistorasiasta vain vastaan
painamalla.

8.  Sähköosat tulisi puhdistaa aina vain
jäähtyneenä ja kuivalla liinalla.

9.  Älä koske istukkaan. (Varo, sähköisku!)
10.  Kaikki sähköasennusta vaativat kalusteo-

sat saa liittää ainoastaan sähköalan am-
mattilainen standardi (DIN 57 100) VDE
0100, osa 701 huomioiden.

11.  LED-valonlähteiden (käyttöikä > 30 000
tuntia) lamput asennettu kiinteästi.

12.  Asiakaspalvelun palvelunumero
+49 (0)78 33 70 403.
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