Skladování celoskleněných dveří STYLUS®
skladovat v suchých, čistých a krytých prostorách
není vhodné dlouhodobě skladovat v prostorách pod 10
stupňů Celsia
• výrobky nesmí přijít do styku s vodou a jinými tekutinami
• výrobky nesmí přijít do styku s chemikáliemi a
rozpouštědly
• skladovat ve svislé poloze na stojanech určených pro sklo
• skladovat v neporušených obalech
je nutné, aby se jednotlivé dveře dotýkaly pouze ochrannými obaly
•
•

Pokyny pro užívání a údržbu
celoskleněných dveří STYLUS®
Dlouholeté užívání celoskleněných dveří a kování je podmíněno přiměřeně
šetrným zacházením a vhodnou údržbou.
Teplota v místnostech, které dveře oddělují, bývá jeden z klíčových
atributů a má významný vliv na jejich životnost. Není tedy vhodné dveře
umisťovat do prostor kde teplota nedosahuje minimálně doporučené
hodnoty tj. 10 0C.
Další prioritou pro jejich správné užití je zajištění rovnosti podlahových
ploch objektů, kde je zcela nepřípustná přítomnost hrubých nečistot, které
by mohly dveře poškrábat, případně trvale poškodit.

Vhodné ošetření kování
Pro odstranění běžných nečistot z povrchu kování používejte měkký suchý
hadřík, který v případě potřeby pouze navlhčete čistou vodou. Vyvarujte
se omývání větším množstvím vody.
Dle typu povrchu kování (leštěná nerez, eloxovaný hliník…) používejte
pouze čistící prostředky určené pro daný materiál.
Nepoužívejte práškové čistící prostředky ani drátěnky.
V případě zvýšené prašnosti je nutné zabezpečit kování proti znečištění.
Vlastní mechanismus kování je bezúdržbový.

Doporučená údržba skel
1) skla leptaná ( pavé a satinovaná skla )
- skla doporučujeme umývat pouze čistou teplou vodou. V
případě většího znečištění použijte malé množství saponátového

přípravku za použití čistého měkkého hadříku. Není však vhodné,
aby voda s přípravkem příliš pěnila.
- sklo vždy umývejte celoplošně a to i v případě, že znečištění je
pouze v malé míře.
- sklo umývejte lehkým krouživým pohybem, přičemž není nutné
používat velké množství vody
- povrch tohoto typu skla nechte přirozenou cestou vyschnout

2) pískované sklo ( celoplošně i pískovaný ornament )
tato skla ošetřujte stejně jako sklo leptané s tím rozdílem, že
sklo s pískovaným povrchem je třeba po umytí lehkým
krouživým pohybem vytřít do sucha.
upozornění: všechna jmenovaná skla nečistěte přípravky které jsou určeny
k mytí skla při použití ztratí povrch své vlastnosti a dojde k
neodstranitelnému poškození.

