Composiet

Garantie

•

Op de keukenbladen van Arte zit 10 jaar GRATIS
garantie. U kunt uw garantie aanvagen via onze website:
www.artegroep.nl.

•
•

Anders kunt u bijgesloten aanvraagformulier invullen.
Mocht er ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontroles
toch een probleem ontstaan met uw keukenblad, meldt
u dan met uw garantiecertificaat bij uw keukenleverancier.

Onderhoudsen gebruiksadvies

Over Arte
Arte is maatwerkleverancier van keukenbladen, gemaakt
van graniet, composiet, Dekton en keramiek. Bij alles
wat wij doen hebben wij aandacht voor het milieu en het
welzijn van alle mensen die bij de productie betrokken
zijn. Arte wil de aanjager zijn voor positieve verandering
in de gehele waardeketen van groeve tot en met
eindproduct. Samen met onze medewerkers, partners
en alle andere stakeholders zorgen wij ervoor dat zoveel
mogelijk mensen oprecht kunnen genieten van het leven
én van Arte. Voor nu en voor toekomstige generaties.
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•

Gebruik geen afbijtmiddelen, bijtende soda of
producten met een pH-waarde hoger dan 10;
Gebruik op composiet geen sterk zuurhoudende
of alkalische reinigingsmiddelen. Deze kunnen het
oppervlak aantasten;
Gebruik geen chloorhoudende producten;
Gebruik geen agressieve ontvetters met een hoge
minerale vulstof of zeer agressieve producten zoals
ovenreinigers of sterk geconcentreerde schoonmaakmiddelen.

Silestone by Arte
Artestone
Arte Keramiek
(Neolith)
Dekton by Arte

Vakmanschap

Na de montage

Silestone by Arte, Artestone, Arte Keramiek (Neolith) en
Dekton by Arte zijn industrieel vervaardigde,
hoogwaardige materialen met natuurlijke grondstoffen,
een mooi staaltje vakmanschap gemaakt in een
hypermoderne fabriek.

• Bij de montage zijn zuurvrije kitten gebruikt. Deze
hebben ongeveer 24 uur nodig om uit te harden. Wrijf
gedurende deze tijd niet over de kitranden.
• Verwijder kit- of lijmresten die mogelijk bij de montage
op uw blad terecht zijn gekomen en die de monteur
over het hoofd heeft gezien, met isopropanol. U dient
het blad onmiddellijk daarna wel te reinigen met ruim
water, en het blad goed droog te maken.
• Indien er nog bouwwerkzaamheden plaatsvinden na
plaatsing van het keukenblad, dient u het werkblad
zorgvuldig af te dekken. Daarmee voorkomt u schade
als gevolg van het oneigenlijk gebruik van het keukenblad en eventueel contact met schadelijke chemische
stoffen en/of bouwmaterialen.

Silestone by Arte, Artestone, Arte Keramiek (Neolith) en
Dekton by Arte:
• worden in onze eigen, meest moderne fabriek
verwerkt;
• zijn verkrijgbaar in vele kleuren en afwerkingen;
• zijn leverbaar met 10 jaar GRATIS garantie (aanvraag
via www.artegroep.nl of bijgesloten aanvraagformulier).
De geleverde bladen kunnen kleur- en
structuurverschillen vertonen t.o.v. de uitgereikte monsters en toonzaalbladen.

Eigenschappen
Voor een uitgebreide uitleg over de eigenschappen van
uw blad scan de QR code of ga naar
www.artegroep.nl/keukenbladen.

Extra onderhoud
Donkere tinten kunnen zeker in een matte uitvoering
extra onderhoud vragen. Vanwege de kleurstelling zijn
vetvlekken, druppels en vingerafdrukken eerder zichtbaar.
Kleine, niet hardnekkige vetvlekjes kunt u eenvoudig verwijderen door een stukje keukenpapier in te sprayen met
een beetje glasreiniger en daarmee over de
betreffende plaats te wrijven. Kalkvlekken op het blad of
rond de kraan kunt u het beste verwijderen met
natuurlijk azijn. Hardnekkige vlekken en aangekoekte
resten verwijdert u met een zachte spons en een sopje
van ArteCream.

Aandachtspunten

In gebruik nemen

U heeft gekozen voor een sterk blad. Toch is het
verstandig om op bepaalde zaken te letten:

Maak de dag na plaatsing het blad eerst grondig schoon
met een sopje van ArteCream en een zachte doek. U
dient het blad daarna goed na te spoelen met water en
droog te maken met een stukje keukenrol of schone,
pluisvrije doek. Kijk ook eens op de website van Arte:
www.artegroep.nl. Hier kunt u de onderhoudsvideo
bekijken.

•
•

Onderhoud
Keukenbladen van keramiek (‘Neolith’), Dekton of
composiet kunt u schoonhouden met een lauwwarm
sopje van ArteCream. U dient dan wel het blad goed na
te reinigen met water en vervolgens droog te maken. Het
droogmaken is eenvoudiger als u het water vooraf met
een kleine, volledig kunststoffen trekker naar de spoelbak wegtrekt.

•
•

Ga nooit op het blad zitten of staan;
Arte adviseert om geen hete pannen (ook niet bij het
afgieten) of ovenschalen rechtstreeks op het blad
of de spoelbakrand te plaatsen. Gebruik altijd een
onderzetter;
Arte adviseert om nooit rechtstreeks te hakken of te
snijden op het blad. Gebruik altijd een snijplank;
Het te vroeg openzetten van de vaatwasser kan door
de hete dampen het product beschadigen.

