
MÁRVÁNY (ÁSVÁNYI) LISZTBŐL KÉSZÜLT ÉS EGY GEL COAT RÉTEGGEL FEDETT MOSDÓK 

SZERELÉSI, ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA 

A mosdót a gyártó tesztelte és ellenőrizte. A mosdót vízvezeték szerelő szakembernek kell felszerelnie. A felszerelés előtt a 

mosdót körültekintően meg kell vizsgálni az esetleges bárminemű sérülések felderítése miatt. Bármilyen sérülés (vagy panasz) 

amit a felszerelés után fedeznek fel felszerelési, vagy felhasználási hibának kell tekinteni és nem lehetnek panasz tárgyai. A 

mosdó és a fal valamint a mosdó és a fürdőszoba bútor közötti réseket szilikonnal kell kitölteni. Néhány modell további kiegé-

szítőkkel van ellátva a fürdőszoba bútorhoz történő rögzítéshez. A felszerelt mosdó nem használható munkapadként! Ha továb-

bi munkálatok folynak a fürdőszobában (burkolás, tükrök felszerelése, szekrények falra függesztése), akkor a mosdót, megfele-

lően le kell takarni, hogy ne sérülhessen. 

 

KARBANTARTÁS 

Az első négy hét folyamán a mosdó csak vízzel és szaniterekhez való, enyhe tisztítószerrel mosható. A továbbiakban használha-

tó a megszokott tisztítószer. Semmilyen súrolószert tartalmazó tisztítószert nem szabad használni (folyadék, por).  

A mosdó karbantartásához javasolt a mosdó polírozása valamilyen általánosan elérhető autópolírozó szerrel (viasz). A viasz 

eltünteti a szennyeződések nyomát és tisztán tartja a mosdót. A mosdót nem szabad súrolószerrel, vagy súrolószer tartalmú 

tisztítószerrel tisztítani, mert ezek maradandó károsodást okozhatnak a mosdó felületében (a felület mattá válik). A víz hőmér-

séklete nem lépheti túl a 65 °C.  

A mosdó érzékeny a kemikáliákra: szóda lúg, lefolyó tisztító, erős oldószerek, mint az aceton, a metanol, metil klorid, kálium-

permanganát stb. Fenntartjuk a jogot, hogy a termékeinken módosítsunk és minden a fejlesztéseinkből adódó módosítást elvé-

gezzünk a termékeinken. A dolomit lisztből készült termékeknek nincs negatív környezeti hatása. 

 

MOSDÓK SOLID SURFACE-VAL BESZERELÉSI UTMUTATÓ 

Beszerelés előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a mosdó nem sérült-e meg a szállítás során. Az ellenőrzés és a leszerelés alatt a mos-

dót egy tiszta és puha felületen kell tárolni (pl. takaró).  Ha bármilyen további munkavégzés esetén (burkolás, tükör felszerelés 

stb.), gondoskodni kell a mosdó megfelelő védelméről, hogy a mosdó ne sérülhessen (ütődés, karcolás). Bármilyen a nem 

megfelelő tárolás vagy felszerelés eredményeként keletkező sérülés miatti reklamáció elutasításra kerül.  

 

KEZELÉS: 

A mosdó felülete egy tartós anyagból készült ezért könnyű karbantartani.  

- A felszerelés után a mosdót le kell mosni, így a felszerelés során keletkezett esetleges szennyeződések eltűnnek. 

- A mosdót enyhe tisztítószerrel kell tisztítani. Ha a karbantartást enyhe súrolószer tartalmú szerrel végezzük, a mosdó meg-

őrzi selyemszerű matt fényét. Ha a mosdót súrolószer nélküli tisztítószerrel tisztítjuk, akkor a felület fényesebb lesz.  

- A Solid Surface felületű mosdók, bármilyen a háztartásban előforduló tisztítószert elviselnek. A mosdón keletkező esetle-

ges szennyeződéseket azonnal el kell távolítani!  

- Évente 2-3 alkalommal javasolt a mosdó polírozása valamilyen enyhe polírozó szerrel (enyhe autópolírozó szer)  

- Ha a mosdó felülete mattá válik, vagy megkarcolódik, akkor az alábbiak szerint kell eljárni:  

A mélyebb karcolásokat finom csiszolópapírral (P.1500) meg kell csiszolni, majd polírozni kell. Importőr: IBD Magyarország Kft. 1142 Budapest, Erzsébet Királyné Útja 125. tel: +36 1 445 4397  

e-mail: rendeles@ibdnagyker.hu;  www.ibdnagyker.hu 

Gyártó:  

Marmorin sp. z o.o., ul. Towarowa 4, 67-400 Wschowa, tel: +48 65 549 68 50, www.marmorin.pl 

1. A jótállás érvényes: Rejtett hibák, mint: repedések, horpadások, lyukak vagy a gyártás során keletkezett defor-

málódások esetén. A gyártói garancia 5 év. 
2.A jótállás nem érvényes: 

Bármilyen későbbi módosítás esetén. Bármilyen a felület rétegeket érintő módosítás esetén (légbuborék). A 

felszínen keletkezett bármilyen sérülés esetén, amely a vásárláskor nem létezett és nem lett jelezve a vásárlás-

kor az eladónak. A felszereléskor keletkezett sérülés esetén. A nem megfelelő használat miatt keletkezett sérü-

lés esetén. Nem megfelelő karbantartás miatti sérülés esetén. Azoknál a termékeknél, amelyek leszállított áron 

kerültek értékesítésre a rajtuk lévő sérülés miatt és a vásárló ezeket a sérüléseket jóváhagyta. A be/kiszerelés 

költségét, amikor egy sérülést elismernek és a termék kicserélésre kerül. 

3. A garancialevél csak akkor érvényes, ha az alábbi 3 feltétel teljesül: 

- a garancialevélen rajta van az eladó pecsétje,  

- a sérült termék vásárlója aláírta a garancialevelet, 

- a vásárlást bizonyító számla csatolva van a garancialevélhez. 

4. A garancia érvényesítéséhez a vásárlónak fel kell keresnie az üzletet, ahol a garanciális terméket vásárolta. 

Magával kell vinnie a 3. pontban felsorolt dokumentumokat, valamint egy írásos reklamációt, amelyben leírja a 

termék hibáját. A reklamáció a bejelentéstől számított 14 napon belül elbírálásra kerül a gyártónál. 

5. Amennyiben a reklamáció elfogadásra kerül a gyártó egy hibátlan terméket szállít cserébe, vagy visszaadja a 

termék árát. Erről a Marmorin Sp. z o.o. belátása szerint dönt. Amennyiben a reklamáció elfogadásra kerül, akkor a 

hibás terméket a vásárlás helyére vissza kell szállítani! 

6. A vásárlónak el kell olvasnia a garancia szerződési feltételeit, a beszerelési útmutatót és a karbantartási útmuta-

tót és be kell tartania azokat, továbbá a vásárlónak meg kell ismernie a termék technikai tűrési paramétereit. 

7. Ha a panaszt nem találták megalapozottnak, akkor a panasz felülvizsgálatából adódó költségek a vásárlót terhe-

lik. 

8. A garancialevél elvesztése esetén a garancia megszűnik. A garancialevél másolatát nem tudjuk elfogadni. Ez a 

garancia nem zárja ki, nem korlátozza vagy nem függeszti fel a vásárló egyetlen jogát sem, amely a termék, szer-

ződéssel való nem megfelelőségéből ered.  

Gyártói jótállás  

Eladó neve, címe, aláírása:………………………………….. 

……………………………………………………………….  

Termék cikkszáma: …………………………………………. 

Vásárlás dátuma ……………………………………………. 


