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Komory podwieszane zlewozmywaka montuje się do blatów wykonanych z płyt mineralno-akrylowych 
Staron®.  
 

Ścianki boczne  komory zlewozmywaka  wykonane są z płyty mineralno-akrylowej Staron® natomiast 
dno komory wykonane jest ze stali nierdzewnej (najwyŜszej jakości stal CrNi 18/10). 
 

MontaŜ komory zlewozmywaka powinien być wykonany tylko przez wykwalifikowanego specjalistę. 
Firma Juan nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody wynikłe z niewłaściwego zainstalowania 
wyrobu. 
 

Po zamontowaniu zlewozmywak naleŜy gruntownie oczyścić ze wszystkich pozostałości, zwłaszcza 
opiłków Ŝelaza, poniewaŜ dłuŜszy ich kontakt z mokrą powierzchnią zlewozmywaka moŜe spowodować 
powstanie na jego powierzchni plam z rdzy. 
 

Zlewozmywak naleŜy myć po kaŜdym uŜytkowaniu płynnym łagodnym środkiem czyszczącym 
przeznaczonym do stosowania w gospodarstwie domowym. Po umyciu wskazane jest osuszenie 
powierzchni miękką ściereczką, aby nie dopuścić do powstania plam z osadu wapiennego. 
 

W Ŝadnym wypadku nie naleŜy uŜywać środków do czyszczenia srebra, wełny stalowej, środków 
wybielających lub gruboziarnistych środków czyszczących. 
 

Nie naraŜać powierzchni na działanie środków chemicznych, takich jak rozcieńczalniki do farb, 
terpentyna, lakier do paznokci, środki do czyszczenia: kanalizacji, piekarników itp. 
 

Aby uniknąć powstawania plam, nie naleŜy pozostawiać przez dłuŜszy czas Ŝywności lub substancji o 
działaniu korozyjnym (soki owocowe, sól kuchenna, ocet winny, musztarda, solanka, majonez itp.) 
 

W przypadku kontaktu zlewozmywaka z mocnymi kwasami, naleŜy go natychmiast spłukać duŜą ilością 
czystej wody.  
 

Komorę zlewozmywaka naleŜy chronić przed skrajnie wysokimi temperaturami. NaleŜy odczekać aŜ 
gorące naczynia kuchenne ostygną przed wstawieniem ich do zlewozmywaka. W przypadku wlewania do 
zlewu wrzątku lub innych gorących płynów, naleŜy zawsze jednocześnie puścić zimną wodę. 
 

Wrzucanie do zlewozmywaka cięŜkich lub ostrych przedmiotów moŜe spowodować jego uszkodzenie. 
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Nie powinno się umieszczać w zlewozmywaku naczyń lub narzędzi wykonanych z niezabezpieczonej 
powierzchniowo stali (węglowej), poniewaŜ moŜe to spowodować powstanie powierzchniowych 
zadrapań, trudno usuwalnych plam lub nawet trwałych uszkodzeń.  
 

Rysy i plamy pojawiające się z czasem na powierzchni materiału Staron®  nie są wadami 
produkcyjnymi, ale wynikiem normalnego zuŜycia i nie podlegają reklamacji.  

 

Firma Juan nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady  powstałe wskutek: 

- niewłaściwego montaŜu i demontaŜu  

- dokonywania przeróbek 

- nieprzestrzegania instrukcji uŜytkowania i pielęgnacji 

- uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia wody lub braku filtrów. 

 

 Rys. 1  Komora mała zlewozmywaka 

 

 Rys. 2  Komora duŜa zlewozmywaka 


