
Ošetření koupelnového 
nábytku 

  
 



§  Vybrali jste si kvalitní koupelnový nábytek značky 
werkbad. Správnou údržbou zvýšíte jeho 
životnost. Správné čištění a ošetření je také 
podmínkou pro uplatnění případné reklamace.  

§  Přejeme si, abyste byli s nábytkem spokojeni a 
sloužil Vám dlouhou dobu. Věříme, že tento 
návod Vám k tomu bude nápomocen. 

1.   Vlhkost v koupelně 

§  Zbytkovou vlhkost a vodu na koupelnovém 
nábytku ihned odstraňte suchým hadříkem. 

§  Dočasně zvýšená vlhkost koupelnový nábytek 
nepoškodí, ale je potřeba zajistit řádné 
odvětrávání prostoru.  

§  Doporučujeme udržovat vzdušnou vlhkost            
v rozmezí  45 % až 70 %. 

2.  Všeobecná údržba korpusu a povrchu 

     koupelnového nábytku  

§  Pro čistění nábytku doporučujeme použít měkký, 
čistý, navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte 
agresivní (žíravé) čističe. Nepoužívejte hadřík     
z mikrovlákna, jelikož by mohl poškrábat povrch.  
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§  Odolné skvrny, mastné skvrny nebo zbytky 
kosmetiky doporučujeme odstranit teplou 
mýdlovou vodou a ihned poté povrch dosucha 
vytřít.  

§  Nikdy nepoužívejte následující čisticí prostředky: 
bělidla, ocelové čističe, drátěnky, drátky, tekuté 
písky nebo čisticí prášky, čističe odtokového 
potrubí, abrazivní čisticí prostředky, louhy, 
hadříky z mikrovlákna ani ostré předměty. 

3.  Odstranění odolných skvrn   

§  Použ i jte teplou vodu s jemným č isticím 
prostředkem (bez alkoholu a abraziv), např. 
octový čistič Frosch. Ujistěte se, že teplota vody 
nepřesahuje 65 °C .  

§  Zabraňte kontaktu povrchu nábytku s tvrdými a 
ostrými předměty. Nepokládejte horké předměty 
na koupelnovou desku. 

4.  Zrcadla a zrcadlové plochy 

§  Čistěte měkkým hadříkem, mokrým hadříkem               
z mikrovlákna nebo papírovým ručníkem. 
Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani 
chemikálie, pouze teplou vodu. Setřete vodu          
z hrany zrcadla.  
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5.  Přírodní kámen 

§  Čistěte pouze hadříkem z mikrovlákna a teplou 
vodou. Silné abrazivní čisticí prostředky mohou 
zdrsnit leštěné povrchy.  

§  V průběhu doby se může zvýšit absorpce vody a 
bude nutné znovu naimpregnovat povrch 
kamenné desky. 

6.  Dřevo 

§  Vodu na povrchu vždy okamžitě vysušte. Čistěte  
vlhkým hadříkem ve směru vláken a poté 
vysušte suchým, měkkým hadříkem. Pro 
odstranění odolných nečistot použijte jemné 
mýdlo a vysušte měkkým hadříkem. Nikdy 
nepoužívejte neředěný čistič na dřevěné 
povrchy.  

7.  Lak 

§  Čistěte jemným, čistým hadříkem a neutrálními 
čisticími přípravky (saponáty rozředěné vodou). 
Nepoužívejte alkohol, agresivní (žíravé) 
prostředky, abrazivní čističe ani prostředky 
obsahující ocet. Vodu na povrchu vždy ihned 
setřete.  
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8.  Fólie 

§  Pro čištění nepotřebujete žádné speciální 
prostředky. Směs teplé vody se saponátem je 
dostačující. 

 

9.  Akrylát 

§  Povrch čistěte tekutými čisticími prostředky a 
poté vysušte měkkým suchým hadříkem. 
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky! 

10.  Závěsy 

§  Není nutná žádná zvláštní údržba závěsů. 
Doporučujeme jejich občasné seřízení, viz. 
montážní manuál. 
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Rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně montáže            
a údržby koupelnového nábytku werkbad. 
Objednáme Vám náhradní díly nebo další 
příslušenství. Kontaktujte nás telefonicky nebo       
e-mailem.  
 
 
Každý kus nábytku werkbad je označen identifikační  
nálepkou s čárovým kódem a individuálním číslem 
ve formátu „20170XXXXX“. Nálepka není umístěna  
na viditelném místě, ale zpravidla na spodní části 
skříňky nebo zásuvky. 
 
 
Prosím, neodstraňujte identifikační nálepku! Pomocí 
kódu a čísla můžeme v našem systému dohledat 
každý kus nábytku a zodpovědět případné pozdější 
dotazy. 
 
 
 
 
 

Zákaznický servis 

WerkBad s.r.o. 
Urešova 1757 

148 00 Praha 4 
 

E-mail: service@ werkbad.com  
Tel:      +420 775 010 189 


