
Pielęgnacja okuć z mosiądzu i znalu pokrywanych galwanicznie, malowanych i lakierowanych.

W celu zachowania doskonałego wykończenia naszych produktów do drzwi, używaj tylko wilgotnej ściereczki z rozcieńczonym, 
łagodnym detergentem, aby usunąć wszelkie plamy lub odciski palców.
Nagromadzenie pozostałości może spowodować odbarwienie oryginalnego wykończenia. Aby uniknąć takich uszkodzeń, 
należy przetrzeć produkty wilgotną ściereczką i dokładnie wysuszyć. Zaleca się regularne wykonywanie tej czynności i 
włączenie jej do ogólnej procedury czyszczenia.
Nie używaj agresywnych rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących ani zmywaków czyszczących do żadnego z 
naszych produktów. Może to wpłynąć na grubość powłok ochronnych nałożonych w procesach produkcyjnych (galwanizacja, 
malowanie i nakładanie warstwy lakieru).
Nie używaj spirytusu metylowanego na jakiekolwiek produkty z mosiężnym lub antycznym wykończeniem, ponieważ może 
to spowodować usunięcie estetycznej lub ochronnej powłoki. Podobnie w przypadku produków malowanych i wykończonych 
lakierem należy czyścić je tylko wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem.
Uwaga: Lakierowane i malowane wykończenia kolorowe mogą odpryskiwać przy nieostrożnym obchodzeniu się, dlatego 
należy zachować ostrożność podczas konserwacji i użytkowania.

NIE UŻYWAĆ:
proszków ściernych
metalowych zmywaków czyszczących
środków do czyszczenia srebra lub mosiądzu
produktów na bazie alkoholu

Caring for brass and zamak, plated, painted and lacquered door furniture 

To maintain the superior finish of our design doorware products, please ensure that only a damp cloth is used with diluted, mild 
detergent to remove any stains or fingerprints. 
Residue build-up may cause discolouration of the original finish. To avoid such damage, please wipe products with a damp 
cloth, and dry thoroughly. It is recommended that this be done regularly, and incorporated into a general cleaning routine. 
Do not use harsh solvents, abrasive cleaners or scourers on any of our designer doorware’s products. This may affect the 
thickness of protective coatings, such as plating, painting and lacquer. 
We recommend a light clean with methylated spirits only for our satin or polished chrome finishes. Do not use methylated 
spirits on any product with a brass or antique finish, as it may strip away any aesthetic or protective coating. Likewise, painting 
and lacquered finishes should be cleaned only with a damp cloth and mild detergent. 
Note: Lacquered and painting colour finishes may chip with rough handling, and therefore caution should be taken during 
maintenance and use. 

DO NOT USE:  
course abrasive powders 
metallic scourers  
silver or brass cleaners  
alcohol based products
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