Informacja dotycząca konserwacji
Okucia Blum

Wysoka jakość przez cały okres użytkowania
Okucia Blum powinny cieszyć przez cały okres użytkowania mebli. By ich czyszczenie przebiegało
sprawnie, chcielibyśmy przekazać Państwu kilka wskazówek.
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Czyszczenie okuć Blum:

■ Miękka, niestrzępiąca się ściereczka, skóra
lub gąbka

■ Wycierać wilgotną, nie mokrą ściereczką
■ Zawsze wycierać do sucha
■ Jeżeli są dostępne używać specjalne środki
czyszczące do takich materiałów jak skóra,
stal nierdzewna, itd., w przeciwnym razie
czyścić tylko przy użyciu zwykłej wody

■ Świeże zabrudzenia usuwać na bieżąco
Wilgotna ściereczka

Tego należy unikać podczas czyszczenia
okuć Blum:

■ Stosowanie urządzeń do czyszczenia parą
■ Środki do czyszczenia jak proszek do szorowania,
szczotka druciana lub do czyszczenia garnków
jak również środki czyszczące z acetonem, chlorem, rozcieńczalnikiem nitro i rozpuszczalnikami,
których nazwa zaczyna się od „tri“ lub „tetra“

■ Przechowywanie otwartych środków
czyszczących, proszku do pieczenia, środków
do zmywarki lub soli kuchennej. Pojawiające
się opary prowadzą do korozji na wszystkich
metalowych powierzchniach.
Żadnych chemicznych środków czyszczących
Jakość dla wysokiej klasy mebli
Wszystkie produkty Blum zostają poddane
obszernym testom jakościowym. By sprawiały
radość przez cały okres użytkowania mebli.
Wspieramy Państwa udzielając praktycznych
wskazówek dotyczących konserwacji.

Systemy podnośników do frontów górnych

Systemy zawiasów

Systemy szuflad

Systemy prowadnic

Systemy organizacji wewnętrznej

SERVO-DRIVE, elektryczne wspomaganie otwierania

Innowacyjne okucia Blum dbają o
fascynujący ruch i podnoszą komfort we
wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych,

Blum Polska Sp. z o.o.

a przede wszystkim w kuchni.

ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza

Dzięki temu wiele czynności wykonywa-

Tel.: +48 61 895 1900

nych jest sprawniej i bardziej komfortowo.

Fax: +48 61 895 1901

Otwieranie i zamykanie mebli staje się

E-mail: info.pl@blum.com

emocjonalnym przeżyciem!

www.blum.pl

Życzymy Państwu wiele radości z
produktów Blum – przez cały okres

Julius Blum GmbH

ich użytkowania.
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6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

