
ONDERHOUDSTIPS 
voor fronten, korpus en werkbladen. 

Door een regelmatige verzorging van uw inbouwkeuken behoudt u de waarde van uw keuken en wordt de levens-
duur aanzienlijk verlengd. Bovendien houdt u uw keuken hierdoor in een hygiënisch onberispelijke toestand.
••• Gebruik altijd alleen maar milde en in water oplosbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen (bijvoorbeeld  
 neutrale zeep), waarvan in hun productinformatie uitdrukkelijk staat beschreven dat zij geschikt zijn voor 
 keukenmeubels.
••• Gebruik liefst een zachte, niet-pluizende doek of een zeem. Niet alle doekjes zijn geschikt voor de reiniging. 
 Microvezeldoekjes kunnen bijvoorbeeld een statische oplading van de randen veroorzaken. Let erop, alleen 
 helemaal schone doeken te gebruiken. Verwijder verontreinigingen zo snel mogelijk.
••• Verse vlekken kunnen veel gemakkelijker en meestal ook volledig worden verwijderd
  Wrijf de betreffende oppervlakken na het schoonmaken grondig droog.
 Voorkom vocht bij de randen en voegen van de meubels.

••• Gebruik nooit oplosmiddelen, schuurpoeder, staalwol of pannensponsjes.
 Deze kunnen het oppervlak zo sterk beschadigen dat geen herstel meer mogelijk is.
••• Geen glasreiniger gebruiken op korpusranden!

Gebruik ook nooit een stoomreiniger of een waterslang.

••• Gelakt hout
(keukenfronten: 06,09 Camelot, 10 Dover, 38,42,48,49 Avalon, 43 London, 45 Windsor)
Gelakte houten oppervlakken worden met lauwwarm water, een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en een licht 
vochtige doek gereinigd. De oppervlakken vervolgens zorgvuldig drogen in de structuurrichting. Voor bijzonder 
hardnekkige vlekken kan het huishoudelijke reinigingsmiddel onverdund of een glasreiniger worden gebruikt.
Controleer voor de zekerheid op een onopvallende plek of het reinigingsmiddel het oppervlak aantast.
Meubelpolish en soortgelijke middelen zijn niet geschikt als onderhoudsmiddel, aangezien ze oplosmiddelen
en vetten bevatten en vaak een laagje vormen, dat het uiterlijk verandert.

••• Met olie of was behandeld hout
Werkbladen, fronten en zijdelen (gefineerd) van massief hout zijn met een speciale olie of was van de fabrikant 
behandeld. Ondanks deze behandeling is de bescherming tegen vlekken (zoals van kleurintensieve groente of fruit)
niet volledig. Reinig het werkblad met een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en eventueel een handborstel en droog
het werkblad zorgvuldig af. Daarna moet u het werkblad weer behandelen met het door de fabrikant aanbevolen
onderhoudsproduct. Een massief houten werkblad past zich aan de luchtvochtigheid in de ruimte aan.
Vermijd staand water op de oppervlakken, want hierdoor kan het blad kromtrekken en het oppervlak ruw worden.

••• Kunststof oppervlakken
(56,66 Silvia, 73,74 Tessina, 87 Estrada)
De oppervlakken worden normaal gesproken met een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en een zachte doek schoon-
gemaakt en daarna met schoon water afgewassen en grondig drooggewreven. Voor bijzonder hardnekkige vlekken kan 
het huishoudelijke reinigingsmiddel onverdund worden gebruikt. Controleer voor de zekerheid op een onopvallende plek 
of het reinigingsmiddel het oppervlak aantast. Voorkom vocht bij de randen en voegen van de meubels. In verband met 
eventuele statische oplading adviseren wij om geen kunstvezeldoek te gebruiken.

••• „Fluweelmatte“ oppervlakken
(keukenfronten: 65 Lima, 76 Paradiso XTreme, 77 Siena XTreme)
Het fluwelen effect van de keukenmeubel-oppervlakken ontstaat door een bijzondere structuur van de oppervlakken. 
Hierdoor worden de oppervlakken gevoelig voor sterk gekleurde vloeistoffen, zoals aalbessensap, tomatenketchup of 
rode wijn, maar ook vetten. Hier geldt vooral, dat onmiddellijk moet worden gereinigd.
Als de vlek eenmaal is opgedroogd, kan hij vaak niet meer volledig worden verwijderd.
Met agressieve middelen of schuurmiddelen wordt het oppervlak gepolijst en ontstaat een zichtbare glanzende plek.
Over het algemeen kan het oppervlak goed met een zachte, schone en vochtige zeem of doek worden schoongemaakt, 
vervolgens droogwrijven. Bij middelmatige verontreiniging het oppervlak eerst inspuiten met een allesreiniger (bijv. 
Frosch Orangen) en met een zachte, schone en vochtige zeem of doek uitwrijven. Gebruik bij sterke verontreiniging een 
allesreiniger met vetoplossend effect (bijv. Frosch SODA). Bij hardnekkige verontreiniging daarna een goed vochtige 
wonderspons of vuilgom gebruiken en deze met lichte druk gelijkmatig over het oppervlak bewegen.
NIET SCHUREN! En erop letten dat de spons vochtig blijft!
Tot slot grondig reinigen met een zachte, schone en vochtige zeem of doek en droogwrijven.
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••• Matte lak
(keukenfronten: 05 Montana, 08 Gent, 16 Finca, 21 Casa, 22 Villa,
61 Monaco mat, 27,37,41,63 Oslo, 28 Stockholm, 53,55 Denver, 54 Colorado, 79 Peru)
Over het algemeen kunnen de oppervlakken goed met een schone, vochtige doek worden schoongemaakt,
vervolgens droogwrijven. Bij middelmatige verontreiniging het oppervlak eerst inspuiten met een allesreiniger (bijv. 
Frosch Orangen) en met een doek uitwrijven. Gebruik bij sterke verontreiniging een allesreiniger met vetoplossend 
effect (bijv. Frosch SODA). Bij hardnekkige verontreiniging daarna een goed vochtige wonderspons of vuilgom 
gebruiken en deze met lichte druk gelijkmatig over het oppervlak bewegen. NIET SCHUREN! En erop letten dat de 
spons vochtig blijft! Tot slot altijd met een vochtige microvezeldoek reinigen en droogwrijven.

••• Hoogglanzende oppervlakken
(keukenfronten: 50,51 Leonardo, 60 Monaco, 78 Rio)
Er bestaan verschillende materialen voor hoogglanzende oppervlakken. Neem daarom de productinformatie van de 
fabrikant in acht. Over het algemeen kan het oppervlak goed met een zachte, schone en vochtige zeem of doek worden 
schoongemaakt, vervolgens droogwrijven. Opgelet: zeer kleine vuildeeltjes in de doeken kunnen krassen veroorzaken.
Bij middelmatige verontreiniging het oppervlak eerst inspuiten met een allesreiniger (bijv. Frosch Orangen) en met een 
zachte, schone en vochtige zeem of doek uitwrijven. Gebruik bij sterke verontreiniging een allesreiniger met vetoplossend 
effect (bijv. Frosch SODA). Bij hardnekkige verontreiniging daarna een goed vochtige wonderspons of vuilgom gebruiken 
en deze met lichte druk gelijkmatig over het oppervlak bewegen. NIET SCHUREN! En erop letten dat de spons vochtig 
blijft! Tot slot grondig reinigen met een zachte, schone en vochtige zeem of doek en droogwrijven.

••• Chrystal glas
(keukenfronten: 64 Nizza, 67 Nizza mat)
Over het algemeen kan het oppervlak goed met een schone, vochtige doek worden schoongemaakt, vervolgens
droogwrijven. Bij middelmatige verontreiniging het oppervlak eerst inspuiten met een allesreiniger (bijv. Frosch Orangen) 
en met een doek uitwrijven. Gebruik bij sterke verontreiniging een allesreiniger met vetoplossend effect (bijv. Frosch 
SODA). Bij hardnekkige verontreiniging daarna een goed vochtige wonderspons of vuilgom gebruiken en deze met lichte 
druk gelijkmatig over het oppervlak bewegen. NIET SCHUREN! En erop letten dat de spons vochtig blijft!
Afsluitend altijd met een schone, vochtige doek reinigen en droogwrijven.

••• Metaal
(keukenfronten: 85 Steel, 14 Esprit)
Over het algemeen kan het oppervlak met een schone, vochtige doek goed worden schoongemaakt, vervolgens
droogwrijven. Bij middelmatige verontreiniging het oppervlak eerst inspuiten met een allesreiniger (bijv. Frosch Orangen) 
en met een doek uitwrijven. Gebruik bij sterke verontreiniging een allesreiniger met vetoplossend effect (bijv. Frosch 
SODA). Bij hardnekkige verontreiniging daarna een goed vochtige wonderspons of vuilgom gebruiken en deze met lichte 
druk gelijkmatig over het oppervlak bewegen. NIET SCHUREN! En erop letten dat de spons vochtig blijft!
Afsluitend altijd met een schone, vochtige doek reinigen en droogwrijven

••• Natuurstenen werkbladen
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen. Dat er een verouderingsproces optreedt en gebruikssporen 
zichtbaar worden is normaal. Neem altijd de individuele productinformatie en onderhoudshandleiding van de fabrikant 
in acht. Vet, olie en andere in de handel gebruikelijke vloeistoffen moeten meteen worden verwijderd, zodat deze geen 
blijvende vlekken achterlaten. Vervolgens met schoon water en een schone doek afnemen. Hete pannen altijd op een 
beschermende onderzetter plaatsen, om vlekvorming en scheuren te voorkomen. Het is zinvol om de impregneerlaag 
jaarlijks na een basisreiniging op te frissen.

••• Kwartscomposiet
Een goede reiniging volgens de informatie van de fabrikant is een optimale voorwaarde voor een jarenlang en duurzaam 
gebruik. Neem altijd de individuele productinformatie en onderhoudshandleiding van de fabrikant in acht. Vet, olie en 
andere in de handel gebruikelijke vloeistoffen moeten meteen worden verwijderd, zodat deze geen blijvende vlekken 
achterlaten. Vervolgens met schoon water en een schone doek afnemen. Hete pannen altijd op een beschermende 
onderzetter plaatsen, om vlekvorming en scheuren te voorkomen.

••• Keramiek
Een goede reiniging volgens de informatie van de fabrikant is een optimale voorwaarde voor een jarenlang en duurzaam 
gebruik. Neem altijd de individuele productinformatie en onderhoudshandleiding van de fabrikant in acht. Vet, olie en 
andere in de handel gebruikelijke vloeistoffen moeten meteen worden verwijderd, zodat deze geen blijvende vlekken 
achterlaten. Vervolgens met schoon water en een schone doek afnemen.
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••• Werkbladen van minerale materialen
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen. Neem daarom altijd de individuele productinformatie en onde-
rhoudshandleiding van de fabrikanten in acht. Vet, olie en andere in de handel gebruikelijke vloeistoffen moeten meteen 
worden verwijderd, zodat deze geen blijvende vlekken achterlaten.

••• Laminaat werkbladen
Zet of leg nooit vochtige voorwerpen (zoals koffiemachine, schoonmaakdoeken) op de voegen van werkbladen,
zodat hier geen vocht kan binnendringen en de werkbladen niet kunnen uitzetten. Hetzelfde geldt voor voegen
tussen werkblad en aangelijmde randen (bijvoorbeeld een dikke rand).

••• Glazen oppervlakken
Helder glas kan worden schoongemaakt met een mild reinigingsmiddel en een spons of doek, en met een in de
huishouding gebruikelijke glasreiniger. Onvakkundig gebruik zoals schuren, krassen en snijden op glas moet worden 
vermeden. Gebruik ter voorkoming van krassen bij het snijden altijd een snijplank. Bij de reiniging van oppervlakken
van gesatineerd glas mogen geen reinigingsmiddelen die siliconen of zuren bevatten worden gebruikt. Bij gesatineerde 
oppervlakken laten vet- en oliehoudende substanties vlekken met een licht schaduweffect achter, die echter met een 
glasreiniger kunnen worden verwijderd.

••• Keramische kookplaten
Verontreinigingen, die niet vastgebrand zijn, kunnen met een natte doek zonder extra reinigingsmiddel verwijderd 
worden. Metaalresten van pannenbodems, kalk- en watervlekken worden met een rvs-reiniger of een speciale reiniger 
voor keramische kookplaten verwijderd. Vastgebrande verontreinigingen kunt u het beste in nog hete toestand met een 
schraper verwijderen. In geval van suiker of suikerhoudende ingrediënten moeten de verontreinigingen meteen worden 
verwijderd.

••• Kunststof spoelbakken (composiet)
Voor de reiniging van kunststof spoelbakken kunt u in de handel gebruikelijke afwasmiddelen of niet-schurende
huishoudelijke reinigingsmiddelen gebruiken. Hardnekkige verontreinigingen worden met vaatwasreiniger behandeld. 
Kalkvlekken kunt u het beste verwijderen met azijn of ontkalkingsmiddel. Let op: gebruik deze middelen alleen bij kunst-
stof spoelbakken. Bij andere kunststof delen zou schade kunnen ontstaan. Let altijd op de aanwijzingen van de fabrikant!

••• Metaal (roestvrij staal en aluminium)
Voor de verzorging van ROESTVRIJ STAAL is een in de handel gebruikelijk afwasmiddel voldoende. Alleen voor roestvrij 
staal zonder beschermende anti-finger-coating: hardnekkige verontreinigingen en watervlekken kunnen met een speciaal 
onderhoudsproduct voor roestvrij staal worden verwijderd. Zowel voor gepolijste als voor geborstelde rvs-oppervlakken 
bieden de fabrikanten speciale reinigings- en verzorgingsproducten aan.
ALUMINIUM oppervlakken reinigt u normaal gesproken met een vochtige, zachte doek zonder verdere toevoegingen. 
Ter voorkoming van watervlekken wordt aanbevolen om het aluminium oppervlak grondig te drogen. Bij grovere veron-
treinigingen kunt u een afwasmiddel, een glasreiniger of onderhoudsproduct voor aluminium gebruiken. Gebruik geen 
alkalische of schurende reinigingsmiddelen!

••• Andere metalen oppervlakken (bijvoorbeeld grepen, beslag, binnenverdelingssystemen)
De oppervlakken, indien nodig, uitsluitend met een licht vochtige doek reinigen. Gebruik geen agressieve en schurende 
reinigingsmiddelen!

••• Afzuigkappen
Naast de gebruikelijke reiniging van de behuizing moet de vetfilter, voor zover hij uit metaal bestaat, regelmatig met
een sopje van afwasmiddel of in de vaatwasser worden gereinigd. Vetfilters uit vezelvlies moeten worden vervangen.
Bij afzuigkappen met recirculatiemodus moet de actieve koolfilter om de 3 tot 6 maanden worden vervangen.
Neem ook de aanwijzingen van de fabrikant in acht!

••• Ovens
De binnenruimte van de oven kan het beste met een in de handel gebruikelijk afwasmiddel worden gereinigd, zolang hij 
nog warm is en de verontreinigingen nog niet zijn ingebrand. Gebruik voor hardnekkige verontreinigingen een speciaal 
hiervoor bedoelde ovenreiniger. Neem ook de informatie van de fabrikant en op het schoonmaakmiddel in acht!

••• Koelkasten
Om hygiënische redenen dient u bij uw koelkast om de 6 maanden een ‚basisreiniging‘ uit te voeren.
Schakel de koelkast daarvoor uit, laat deze ontdooien en haal alle platen en bakken eruit. Verwijder ook eventuele resten 
in de dooiwaterafloop onderaan de achterzijde van de koelkast. Voor de reiniging wordt een mild reinigingsmiddel met 
een zachte doek aanbevolen. Neem ook de aanwijzingen van de fabrikant in acht!
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