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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα έπιπλα μπάνιου MARTIN.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας ώστε να εξασφαλίσετε τη 

μέγιστη λειτουργικότητα και αντοχή των επίπλων σας .

Οδηγίες Φροντίδας

1.Διατηρείτε τις επιφάνειες πάντα στεγνές! Λιμνάζοντα νερά ή άλλα υγρά μπορούν 

να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες φθορές! Στεγνώστε όλες τις επιφάνειες μετά από 

το καθάρισμα με μαλακό ύφασμα. Αποφύγετε την τοποθέτηση πολύ υγρών 

πετσετών ή υφασμάτων στις επιφάνειες των επίπλων .

2.Προτείνεται καλός αερισμός του χώρου , όπου τοποθετείτε το έπιπλο σας.

3.Σε περίπτωση τοποθέτησης κοντά σε ντουζιέρα ή μπανιέρα προστατεύστε το έπιπλό

σας τοποθετώντας καμπίνα ή κουρτίνα μπάνιου.

4.Επιφάνειες επίπλων να καθαρίζονται με βαμβακερό ύφασμα ελαφρά νοτισμένο. 

Πριν χρησιμοποιηθούν τα μέσα καθαρισμού, πρέπει να καθαριστούν και να 

ξεπλυθούν πολύ καλά, για να αποφευχθούν φθορές στις επιφάνειες.

5.Μην χρησιμοποιείτε χημικά υλικά για να καθαρίσετε επιφάνειες επίπλων. Σε πολύ 

ισχυρούς λεκέδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και απορρυπαντικά με 15-20% 

περιεκτικότητα σε αλκοόλ, όπως υγρό για τα τζάμια. Πριν το χρησιμοποιήσετε 

δοκιμάστε αρχικά σε σημείο που δεν φαίνεται. Περιορίστε τον χρόνο δράσης σε ένα

απλό σκούπισμα, διότι το αλκοόλ μπορεί να φθείρει την επιφάνεια εάν δράσει για 

αρκετή ώρα.
 

Εγκατάσταση 

Τα έπιπλα θα πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο . Οι βίδες για τη στερέωση στον τοίχο 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Εάν δεν είστε βέβαιοι για την εγκατάσταση, 

επικοινωνήστε με έναν ειδικό. Σε κάθε περίπτωση για οδηγίες σχετικά με τα συστήματα 

στήριξης , συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη.



Ποιο είναι η διάρκεια ισχύος της εγγύησης;

Η εγγύηση των προϊόντων ισχύει για (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς με την 

προϋπόθεση ότι ακολουθούνται σωστά οι οδηγίες φροντίδας. Για λόγους εξακρίβωσης της 

ημερομηνίας αγοράς είναι απαραίτητο να κρατήσετε την αυθεντική απόδειξη αγοράς, ως 

μοναδικό αποδεικτικό της ημερομηνίας που αγοράστηκε.

Τι δεν καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;

1.ΦΘΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΕΣ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ.

2.Υλικές ζημιές κατά τη μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση μετά την παραλαβή του 

προϊόντος από τον πελάτη. Παρακαλούμε ελέγξτε το έπιπλο κατά την παραλαβή.

3.Τυχόν αποζημιώσεις όταν ο πελάτης προσπαθεί να διορθώσει το προϊόν χωρίς τη 

συνδρομή τεχνικής υπηρεσίας.

4.Ζημιές κατά την υδραυλική ή ηλεκτρική εγκατάσταση. 

5.Βλάβες και ελαττώματα εξαιτίας της μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσεως.
 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα από όπου 

αγοράστηκε το προϊόν.

Γενικά δικαιώματα

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται από την εγγύηση , αναγνωρίζονται σε κάθε 

περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες 

διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης. Τα δικαιώματα του 

καταναλωτή από το νόμο είναι σωρευτικά προς τα δικαιώματα που του παρέχει εγγύηση.

Εχέδωρο, Δέλτα ΤΚ 57400
Απέναντι από τον Βιολογικό Θεσσαλονίκης
2310570007 
sales@martinbath.gr


