
" # " # 

   
   

   
   

 1
5 

Ja
hr

e 
Garantie* – ein Küchenleben lang

JAHRE 

*w
ww.schock.de/garantiebedingungen

ΕΓΓΥΗΣΗ



ΕΓΓΥΗΣΗ
Συγχαρητήρια για την πετυχημένη επιλογή σας

Οι νεροχύτες SHOCK αποτελούνται από έως και 
75% φυσικό χαλαζία, αυτή η φυσική σύσταση κάνει το 
κάθε κομμάτι μοναδικό. Ο συνδυασμός χαλαζία, του 
σκληρότερου συστατικού του γρανίτη και των συστατικών 
πρόσμιξης του, είναι αυτός που προστατεύει τόσο καλά 
τους νεροχύτες SCHOCK από γρατσουνιές και βρωμιά 
και τους κάνει τόσο ανθεκτικούς. Τα φινιρίσματα CRISTA-
DUR® και CRISTALITE® αναπτύχθηκαν ειδικά από την 
SCHOCK για τις απαιτήσεις της κουζίνας. Οι δυσκολίες 
της καθημερινής χρήσης αφήνουν σχεδόν κανένα ίχνος.  
Ο νεροχύτης σας κατασκευάστηκε με τα πιο σύγχρονα 
μηχανήματα και ελέγχθηκε σε κάθε στάδιο παραγωγής του.

Η SCHOCK εγγυάται την άριστη ποιότητά του και 
προσφέρει εγγύηση 15 ετών.

Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά σφάλματα που 
τυχόν εμφανιστούν σε διάστημα 15 ετών κανονικής χρήσης.  
Φυσικά δεν καλύπτει την αμελητέα φυσική φθορά, βλάβες 
που προκλήθηκαν από κακή χρήση, ατύχημα, αμέλεια ή 
λανθασμένη τοποθέτηση.

Η ευθύνη της SCHOCK αφορά αντικατάσταση του 
ελαττωματικού νεροχύτη με αντίστοιχο καινούργιο, μετά από 
έλεγχο της γενικής αντιπροσωπείας.

Έξοδα αντικατάστασης δεν καλύπτονται.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Ο γρανιτένιος νεροχύτης σας είναι κατασκευασμένος με 

τις υψηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές. Για να διατηρήσετε 
την καλή του εμφάνιση προτείνουμε να ακολουθήσετε τις 
παρακάτω οδηγίες.

ΛΕΚΕΔΕΣ
Οι περισσότεροι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με 

τη χρήση του υγρού καθαρισμού πιάτων και ζεστού νερού. 
Για εντατικό καθαρισμό, διαλύστε το μέγιστο 2 ταμπλέτες 
πλυντηρίου πιάτων σε 3 λίτρα νερού και εφαρμόστε το 
διάλυμα στη βρωμιά ή τους λεκέδες, αφήνοντας το να 
μουλιάσει κατά προτίμηση όλη τη νύχτα. Στη συνέχεια 
ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και στεγνώστε με ένα 
πανί - και η επίμονη βρωμιά θα είναι παρελθόν.
ΠΡΟΣΟΧΗ!  Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο για τον 
καθημερινό καθαρισμό του νεροχύτη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΑΛΑΤΑ
Τα άλατα απορροφούν τα χρωματικά στοιχεία από υγρά 

όπως τσάι, καφές, κόκκινο κρασί κ.λ.π. και κατά αυτό τον 
τρόπο δημιουργούνται λεκέδες.

Συνιστάται να στεγνώνετε το νεροχύτη με ένα πανί μετά 
από τη χρήση για να αποφύγετε την δημιουργία αλάτων στην 
επιφάνεια του.

Ο φυσικός τρόπος για την αφαίρεση των αλάτων είναι 
η χρήση διαλύματος αποτελούμενο από 3 μέρη νερού και 1 
μέρος ξυδιού επάνω στο λεκέ.

Το διάλυμα μαλακώνει τον λεκέ από άλατα και κάνει πιο 
εύκολη την αφαίρεσή του με τη χρήση καθαριστικού  υγρού 
πιάτων και την πράσινη όψη του σφουγγαριού.  Εναλλακτικά 
χρησιμοποιήστε ειδικά υγρά αφαίρεσης αλάτων.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ
1. Μην αφήνετε χλωρίνη ή καθαριστικά που περιέχουν 
χλώριο να έρθουν σε άμεση επαφή με την επιφάνεια του 
νεροχύτη.  Άν η χρήση χλωρίνης κρίνεται απαραίτητη, τότε 
φροντίστε να μην έρθει σε άμεση επαφή με την επιφάνεια 
του νεροχύτη για παραπάνω από μερικά λεπτά και σε καμία 
περίπτωση για πάνω απο 30 λεπτά.
2. Μην τοποθετείτε καυτά μαγειρικά σκεύη πάνω στο 
νεροχύτη, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
3. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
4. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγάρια ή σύρμα για 
τα πιάτα, καθώς μπορεί να αφήσουν ίχνη μετάλλου στην 
επιφάνεια, τα οποία στη συνέχεια σκουριάζουν και κάνουν 
τον νεροχύτη να μοιάζει λεκιασμένος.
5. Μην κόβετε τρόφιμα απευθείας πάνω στο νεροχύτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥΣ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ SCHOCK GRANITE.
● Η διόρθωση του εντύπου της εγγύησης συνεπάγεται την ακύρωσή της.
● Για να ισχύσει η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται η 
απόδειξη λιανικής πώλησης ή φωτοτυπία αυτής, όπως και η κάρτα 
εγγύησης.
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