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NÁVOD NA ÚDRŽBU
PRE GRANITOVÉ DREZY

MILÍ ZÁKAZNÍCI,

ďakujeme Vám za nákup granitového drezu Deante. Pre zachovanie čo najdlhšej živostnosti 
doporučujeme riadiť sa našimi pokynmi pre údržbu granitového drezu. 

UPOZORNENIE,  NA ZAKÚPENÝ GRANITOVÝ DREZ SA VZŤAHUJE  18 ROČNÁ ZÁRUKA.*

NÁVOD NA POUŽITIE: 
Drez spĺňa funkčné požiadavky v súlade s normou EN-13310

1. Nedoporučujeme umiestňovať horúce hrnce, panvice a iné horúce predmety priamo na povrch 
drezu (prosím berte v úvahu, že dno panvice môže byť nahriate až na 500 stupňov) – môžu 
spôsobiť vážne poškodenie povrchu výrobku.

2. Horúce predmety musia byť umiestnené na špeciálnom podnose vyrobeného z dreva alebo 
plastu, ktorý je odolný voči vysokým teplotám.

3. Nikdy za žiadných okolností nepoužívajte povrch granitového drezu ako miesto pre rezanie 
zeleniny alebo iných produktov.

4. Na čistenie neodporúčame používať bielidlo alebo akékoľvek čistiace prostriedky obsahujúce 
bielidlo alebo abrazívne prostriedky. Nie je vhodné používať drôtenú kefu alebo drôtenú špongiu
- môže to spôsobiť škrabance, škvrny alebo iné poškodenie drezu.

5. Vhodením tažkých alebo ostrých predmetov do drezu môže viesť k jeho poškodeniu.

POZOR! Čistenie drezu s prostriedkami, ktoré nesúvisia s údržbou drezu (napr: tabletami do 
umývačky riadu, odvápňovačom, čističom odtokov, čističmi toaliet alebo inými prípravkami) môže 
spôsobiť jeho nezvratné poškodenie. 

NÁVOD NA ČISTENIE:

1. Po použití doporučujeme drez vyčistiť. Na čistenie drezu používajte – teplú vodu, kozmetiku na 
čistenie drezov a mäkkú handričku.

2. Majte na pamäti, že pri každodennom používaní produktu sa môžu na povrchu drezu (najmä na 
jeho dne) vytvárať usadeniny vápnika. V takom prípade odporúčame dôkladne čistiť drez (dvakrát 
týždenne) špeciálnymi prípravkami, aby ste tieto usadeniny odstránili. Po vyčistení drez 
opláchnite veľkým množstvom vody a vytrite do sucha. Ak je drez silne znečistený, odporúčame 
postup opakovať viackrát.

3.  Ak sú viditeľné usadeniny vodného kameňa, odporúčame skontrolovať zloženie používanej vody. 
Úroveň vodného kameňa by mala zodpovedať normám vašej krajiny.

4. POZOR! Kvôli udržaniu drezu v dobrom stave a ochrane pred nečistotami odporúčame najmenej 
raz za týždeň namazať jedlým olejom.

5. Pre čistenie drezu doporučujeme používať  špeciálne čistiace prostriedky Deante a to:
ZZZ 000F - Pasta na čistenie granitových drezov, ZZZ 000I- Prípravok na impregnáciu 
granitových drezov

* záručné podmienky:  https://deante.pl/en/Manuals-and-warranty-cards




