ПОДДРЪЖКА
Грижа за кухните NOLTE
Висококачествените повърхности на кухните NOLTE са много лесни за поддръжка.
Препоръчително е да почиствате редовно и правилно кухненските шкафове, за да запазите
добрия вид на Вашата нова кухня в продължение на много години. Моля, прочетете тези
инструкции. Заслужава си!
Фронталните елементи – вратички и чекмеджета пристигат покрити с пластмасово фолио. То
е допълнителна гаранция по време на транспортирането и така се осигурява ефективна
защита на нашите висококачествени мебелни повърхности. Всички остатъци от лепило, които
могат да останат след отстраняването на фолиото, лесно могат да бъдат изтрити с малко
почистващо средство на базата на алкохол върху мека кърпа. Никога не използвайте силни
химически продукти.
Независимо дали Вашата кухня е от ламинат, матово или гланцово боядисани МДФ
плоскости или дървесен фурнир, при никакви обстоятелства не трябва да използвате
агресивни течни детергенти и абразиви, полиращи и восъчни пасти както и разтворители. Те
ще увредят повърхностите. Никога не използвайте парочистачки.
Кухненските ни шкафове са направени от дърво и материали на дървесна основата с висок
качествен контрол по запечатването на повърхностите им и защитата от проникване на вода,
но трябва да се избягва излагането им на вода и пара.
Климат в помещението
Материалите на кухненските шкафове и плотове, трябва да бъдат използвани при
контролиран климат в помещението. Идеалните условия са: при относителна влажност от
45% до 70% и стайна температура 18-22°C.
Когато климатичните условия не са спазени (например, когато е твърде студено или твърде
топло) слабо изкривяване или деформация не представляват дефект. Те са характерни за
дървесните материали, когато се използват при неподходящи температура и влажност на
околната среда.

Типични миризми на материалите
Когато са нови, почти всички материали имат свой собствен отличителен мирис. Това важи за
мебелите и финишните покрития. Гамата от висококачествени лакови покрития, които
използваме не правят изключение. Отмирисването ще започне, когато се свали защитното
фолио от вратичките и фронтовете на чекмеджетата при монтажа на кухнята.
Продължителността на процеса на отмирисване зависи от климата в стаята и колко често се
отваря шкафа.
Почистване на шкафовете
Използвайте леко влажна кърпа и подходящ течен домакински препарат за почистване на
корпусите, рафтовете и чекмеджетата. При никакви обстоятелства не трябва да използвате
агресивни течни детергенти и абразиви, полиращи и восъчни пасти както и разтворители.
Винаги изсушавайте с мека кърпа след почистване. Ако кърпата е прекалено влажна, водата
може да проникне в пукнатини и пропуски и да предизвика подуване на материала.
Уверете се, че уплътнението по кантовете на корпусите се почиства редовно. Това ще
предотврати събирането на прах вътре в шкафа. Замърсявания около уплътнението са
нормални, защото то предпазва навлизането на прах в шкафовете.
Препоръчваме шкафовете да се отварят редовно. Така ще се осигури редовно проветряване
на кухненското пространство и в шкафовете няма да се задържат миризмите, причинени от
изпаренията и хранителните отпадъци при готвене.
Препарати, които съдържат абразивни съставки, разредители и изкуствени смоли, не са
подходящи за почистване на Вашата кухня.
Почистване на мебелните дръжки
Когато почиствате дръжките на шкафовете, не използвайте вещества, които съдържат
разтворители и вещества, които увреждат алуминий, както и препарати съдържащи
киселини. Те могат да бъдат причина за поява на петна. Ако използвате препарати, на които
няма изрично указание за състава или разрешената употреба, то изпробвайте първо на
малка площ и на място което не се вижда при употребата на кухнята.
Инструкции за поддръжка на фурнировани или масивни дървени плоскости
Дървото е жив материал с естествени вариации в цвета и текстурата.
Светлината от всякакъв вид променя цвета, което е напълно нормално и естествено. Това не е
дефект, а характеристика на материала. Повърхностите от масивна дървесина са лесни за
поддръжка. Те са запечатани с няколко слоя висококачествен лак. Препоръчваме Ви да
почистите кухненските си шкафове с леко влажна кърпа. Винаги избърсвайтве по посока на
дървения фладер, тъй като това помага да се премахне мръсотията от порите. След
почистване, изсушете с мека кърпа, за да предотвратите натрупването на влага в профилите,
ъглите и ръбовете. Мръсни следи не трябва да се оставят да изсъхнат и трябва незабавно да
се отстранят. Избягвайте употребата на прекалено влажни кърпи в този случай. Дървесината
никога не трябва да се излага на много влажен или много сух въздух, тъй като това би могло
да я накара да се деформира - да се разшири или свие, въпреки внимателното нанасяне на

висококачествен лак. Уверете се, че използвате аспиратора винаги, когато готвите, или пък се
уверете, че стаята е подходящо вентилирана.
Инструкции за поддръжка на повърхности от изкуствени материали
Повърхностите на шкафовете със синтетични покрития се почистват лесно с всеки
домакински почистващ препарат от търговската мрежа. Използвайте мека кърпа, топла вода
и малко течност за миене. Никога не използвайте полиращи препарати или абразивната част
на домакинската гъба. Упорити петна от мазнини, боя или остатъци от лепило, могат да бъдат
отстранени с всеки почистващ препарат за синтетични повърхности. Тествайте върху малка
площ, която не се вижда, преди да използвате някой от тези продукти за първи път. Не
използвайте парочистачки или почистващи препарати, съдържащи разтворители!
Инструкции за поддръжка на гланцови повърхности
Моля, имайте предвид, че врати и чела на чекмеджета, които са с покритие от гланц-лак, не
трябва да се почистват със суха кърпа. Използването на абразивни почистващи материали и
кърпи от микрофибър, гъби за почистване и др. може да увеличи появата на драскотини. В
този случай, рекламации няма да се приемат. Следи от фини драскотини, видими при
слънчева светлина и халогенна светлина, са нормални. Те се дължат на ефекта на
гланцовото покритие и не са повърхностен дефект. Най-добре е да се използва кърпа от
финна кожа за нежно почистване и след това за изсушаване.
Инструкции за поддръжка на стъклени повърхности
При работа с кухненски съдове или тежки тенджери и тави избягвайте удари по стъклените
повърхности, защото счупеното стъкло може да причини наранявания. Врати и чекмеджета
със стъклени фронтове се почистват най-добре със стандартни почистващи препарати за
домакинството или с почистващ препарат за стъкло (например за почистване на огледала).
Напръскайте повърхността както обикновено и избършете с мека кърпа. Уверете се, че
корозивните вещества или течностите не навлизат под налягане в отвора на дръжката, тъй като
те могат да повредят винтовете. Не използвайте никакви полиращи средства, твърди гъби,
парочистачки или почистващи препарати на основата на разтворители.
Инструкции за поддръжка на вградените електроуреди
Самопочистваща система, activClean, филтри с активен въглен, пиролиза, катализа - това са
само някои от техническите процеси, които са твърде сложни, за да обясним тук. Вместо това
препоръчваме да прочетете внимателно информацията и инструкциите за поддръжка и
почистване, предоставена от производителите на вашите електрически уреди, и да ги
следвате.
Пара и топлина
Немските кухни NOLTE предлагат разнообразни защитни елементи, които предпазват
мебелите Ви от пара, влажност и топлина. Тези детайли ще са вече на местата си, при
получаването на кухнята Ви, или пък ще бъдат инсталирани от монтажника.
Уверете се, че пара и топлина от електрически уреди като микровълнова фурна, кафе
машина, чайник и т.н. не влизат в контакт с мебелите, тъй като могат да причинят раздуване на
материала.

Работни плотове
Повърхности:
Всички работни плотове на кухните NOLTE са продукти, изработени от известни производители
и са с високо-устойчиво ламинатно покритие. Въпреки това, работният плот не трябва да се
използва като режеща повърхност, защото ножовете ще причинят трайни повреди. При рязане
на продукти, винаги използвайте домакински подложки или дъски. Тежки или остри предмети
могат да предизвикат драскотини. Те не се дължат на дефект в материала на плота.
Независимо от нашите изключително строги стандарти за качество, признаците за
неправилна употреба ще станат видими по-бързо при много тъмни и светли декори,
отколкото при други, в зависимост от степента на използване.
Почистване:
Повърхностите на работните плотове трябва винаги да се почистват с влажна, мека кърпа без
абразивни частици. Може да се добави детергент или понякога сапун за пране, за да се
отстранят особено упоритите замърсявания. Понякога може да е необходимо накисване. Ако
вашият работен плот има релефна повърхност, винаги трябва да се почиства успоредно на
посоката на тази текстура. Специалните методи са описани в глава Инструкции за
поддръжка за работни плотове на уебсайта на марката NOLTE.
Нагорещени съдове и предмети:
Не поставяйте горещи тенджери и тигани от котлона директно върху работния плот. Винаги
използвайте подходящи поставки за нагорещени съдове, тъй като повърхността на работния
плот ще бъде увредена непоправимо, независимо за колко кратко време е бил сложен съда.
Течности:
Никога не позволявайте вода да остава продължително време в зоната на свързване между
два плота. Препоръчваме водата незабавно да се отстрани, за да се избегнат повреди,
дължащи се на подуване. Имайте предвид, че сапунената вода тече по-лесно от чистата.
Вградени мивки и котлони
Вградените мивки, котлони и всичко, което не е изрично посочено тук, но е изработено от
неръждаема стомана, се почиства най-добре с микрофибърна кърпа или гъба, както и
специализирани почистващи препарати ( за неръждаема стомана, за полиране на метални
повъжности и др. ).

Не трябва да се използват абразивни почистващи препарати!
Отстранете повърхностната ръжда (парчета от окислено желязо, например железни стружки
след първоначалното монтиране на водопроводни тръби) незабавно с почистващ препарат
за неръждаема стомана.
Върху мивки от други материали като керамика, синтетични материали и гранитен прах и
акрил, неръждаема стомана използвайте нежни миещи или почистващи препарати.
Абразивните препарати ще повредят мивката.

