
HET BEECK VERZORGINGSADVIES

Met kunststof gecoate fronten, aanrechten en
corpusdelen (zijkanten, bodems) kunnen zon-
der probleem met gangbare reinigingsproduc-
ten (neutrale reinigers) schoongemaakt worden.
Gebruik nooit „scherpe reinigingsmiddelen“
(o.a. reinigingsmiddelen met een hoge zuur-
graad), schurende poetsdoekjes dienen eve-
neens vermeden te worden, daar hoort ook de
achterkant van het schuursponsje bij, daarmee
kunnen namelijk krassen worden veroorzaakt.

In geval van sterke vervuiling van foliefronten
(vetresten, viltstift, chocomel) raden wij ons
krachtig reinigingsmiddel aan. In geval van
porige en zijdematte oppervlaktes kan deze
oppervlakte makkelijk met behulp van een
nagelborsteltje met de nerf mee schoon gebor-
steld worden. Hoogglans gelakte, acryl- en
foliegecoate fronten dienen direct na de monta-
ge met een oppervlakteverzegeling te worden
behandeld (Ultra-Poly-Gloss).

Stoomreiniging is niet aan te raden.

Hoogglans foliegecoate fronten, of acrylop-
pervlaktes mogen nooit en te nimmer met een
alcoholhoudende reiniger (glasreiniger) schoon-
gemaakt worden. De glans van de oppervlakte
wordt daardoor aangetast en het kan tot scheu-
ren leiden.

Uitgeleverd wordt met een beschermende folie,
die pas na de montage verwijderd mag worden.
De oppervlakte is daardoor nog gevoelig en zal
door de luchtvochtigheid in ca. 1 week uithar-
den. Dit kan door het reinigen met een 1 %-ige
zeepoplossing worden versneld, de behande-
ling met Ultra-Poly-Gloss kunnen wij ook zeer
aanraden.

Het is belangrijk dat bij gelakte en gefineerde
fronten de oppervlakte niet beschadigd of
oplost. Een zachte zeem met lauwwarm water
en een mild reinigingsmiddel bevochtigen,
waardoor vingerafdrukken, vetspetters en vet-
wasem kunnen worden verwijderd. Met een
zacht, droog doekje nawrijven, echter zonder
druk uit te oefenen.

Keukenapparatuur, waar bij gebruik waterdamp
vrijkomt, (koffiezetapparaat, waterkoker)
mogen niet direct onder hangkasten geplaatst
worden, maar verder naar voren op het aan-
recht. Daarmee wordt voorkomen dat de hoe-
ken van de corpus en de fronten door de hete
waterdamp loslaten. Deze apparaten mogen
ook niet in de buurt van verbindingen van het
aanrecht worden geplaatst. Waterdamp die
omlaag druppelt, dient direct verwijderd te wor-
den.

Er mogen principieel geen schuurmiddelen of
scherpe vloeibare reinigingsmiddelen worden
gebruikt. Bijzonder gevoelig zijn de gelakte of
gefineerde plintpanelen. Door het reinigen van
de vloer, verhoogde vochtigheid en stootjes
met b.v. een schrobber, bezem en stofzuiger
kunnen de oppervlakte beschadigen, waardoor
de lak kan afsplinteren.

De geleiders van de lades dienen schoon
gehouden te worden, vuil kan met een kwast of
met de stofzuiger met mondstuk worden ver-
wijderd. Beweegbare delen van de keuken
(scharnieren, wielen) kunnen, indien nodig, met
een beetje naaimachine-olie worden gesmeerd.
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HET BEECK VERZORGINGSADVIES

Hier volgen nog een paar bedieningsadviezen,
zodat U lang plezier van Uw keuken zult heb-
ben:

- De oven nooit met geopende deur laten
afkoelen.

- Nooit met een geopende deur bakken of gril-
len (geen kooklepel e.d. tussen de deur klem-
men), de hete damp kan dan op de fronten lan-
den, waardoor de folie eventueel los kan laten
of kan krimpen.

- De deur van de vaatwasser niet direct na het
wassen openen, eerst het apparaat af laten
koelen.

- De afzuigkap dient tijdens het koken altijd
gebruikt te worden.

- De onderkant van het aanrecht dient bij vaat-
wassers door een stoomplaat tegen damp
beschermd te worden, c.q. bij gebruik van
afdekplaten bij de vaatwasser dient de naar de
vaatwasser gedraaide kant te worden verze-
geld.

- Zijdenmatte foliefronten dienen direct schoon-
gemaakt te worden, als deze vuil worden. Als
vuil langer in kan werken, vooral bij koffie, thee,
vet en olie, ontstaan lelijke vlekken, die met veel
moeite een beetje verminderd kunnen worden,
maar ze kunnen niet meer helemaal worden
verwijderd.

www.beeck-kuechen.de

BEECK Küchen GmbH | Carl-Zeiss-Str. 23 | D-32549 Bad Oeynhausen | Tel. +49 5734 9101-0 | www.beeck-kuechen.de | info@beeck-kuechen.de


