(care pot fi achiziţionate împreună cu chiuveta) poate reduce
riscul deteriorării accidentale.
 Nu utilizaţi detergenţi, substanţe abrazive sau obiecte de
curăţat metalice pentru a curăţa chiuveta, deoarece acestea
pot zgâria suprafaţa, permiţând apariţia petelor.
 Căderea obiectelor grele sau ascuţite pe suprafaţa chiuvetei o
pot deteriora.
 Zgârieturile sau protuberanţele de pe suprafaţa chiuvetei se
pot elimina utilizând hârtie abrazivă fină şi apoi un strat de
polish.
ATENŢIE! Nu vărsaţi alcool, benzină, acid tricloroacetic sau alţi
solvenţi în general în chiuvetă sau pe aceasta, deoarece pot
recţiona cu structura chimică a materialului deteriorându-l fără
posibilităţi de remediere.
Termenul de solutionare al reclamatiilor este de 15 zile .

Certificat de Garantie
Chiuvete din materiale compozite
(NIAGARA,FALCON,ROCK,ROLL)

ALVEUS ROMANIA SRL
Str. Petre Liciu, nr 10
Tel : 021/33.00.013
Fax: 021/33.00.113

L.S
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Tip
Magazin
Adresa:
Data:

Chitanţa nr.
Localitate:
Tel/fax:
Semnătura autorizată
L.S

Denumire produs:
Chiuvete din materiale compozite
(Niagara,Falcon,Rock,Roll - Granital)
S.C. ALVEUS ROMANIA SRL, în calitate de unic
importator pentru România al produselor marca ALVEUS
fabricate de Kovinoplastika Loz Slovenia, în temeiul
certificatului de conformitate eliberat de B.V.Q.I. având
standardul de calitate ISO 9001, garantează calitatea
materialului 5 (cinci) ani în condiţiile utilizării normale.
Orice fel de defectiune rezultata in urma utilizarii incorecte
(loviri, trantiri, socuri) duce automat la incetarea perioadei de
garantie a produsului.

Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu
prevederle Legii 449/2003 si OG21/1992 modificata.
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INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Majoritatea petelor si a murdariei se pot indeparta usor
folosind un detergent lichid de vase sau substante de curatat pe
baza de amoniac. Petele persistente pot fi indepartate cu inabitor
(diluat cu apa in proportie de 50%) sau cu o substanta de
lustruire; depunerile de calciu pot fi indepartate cu solutie de acid
acetic in concentratie de 9%. Nu folositi substante de curatat care
contin clor (hipoclorit de sodium) sau acid clorhidric. Nu
expuneti materialele compozite la substante chimice puternice,
cum ar fi solutii de curatat cuptorul, acizi concentrati, lesie, etc.
In caz de expunere accidentala, clatiti imediat suprafata cu apa.
Evitati sa taiati cu cutitul direct pe o suprafata de material
compozit;in acest scop folositi un tocator.
SFATURI PRACTICE PENTRU ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA CHIUVETEI DIN GRANIT SI
 Evitaţi plasarea de oale, cratiţe sau alte obiecte fierbinţi peste
180 – 200° pe suprafaţa chiuvetei (Atenţie ! Baza unui
recipient luat direct de pe foc poate atinge temperaturi până la
600°C). Oalele, cratiţele şi alte obiecte fierbinţi trebuie
plasate pe suporturi corespunzătoare (din lemn, cauciuc
etc.). Evitaţi producerea de şocuri termice excesive datorate
prezenţei simultane a unor obiecte foarte fierbinţi şi a altora
foarte reci pe chiuvetă.
 Nu utilizaţi chiuveta ca suprafaţă de tăiat: mai degrabă
utilizaţi un tocător dur din lemn sau din polietilenă, care poate
fi achiziţionat împreună cu chiuveta. Utilizarea cosurilor din
inox sau plastic

