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VNITŘNÍ KLIMA V KOUPELNĚ

Vlhko a pára v koupelně by po jejím použití měly být dostatečně vyvětrány 
a vlhkost na koupelnovém nábytku by měla být ihned odstraněna suchým 
hadříkem. Mírně zvýšená vlhkost vašemu nábytku neškodí, ale přebytečná 
vlhkost musí být odstraněna dostatečným větráním.

ÚDRŽBA POVRCHŮ V KOUPELNĚ RIHO 
NÁBYTEK A ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

Na čištění koupelnového nábytku a zrcadlových skříněk doporučujeme 
měkký a vlhký hadřík. Ujistěte se, že jsou všechny díly vašeho nábytku po 
použití nebo čištění suché. Za žádných okolností nepoužívejte abrazivní 
čisticí prostředky nebo utěrky s hrubým povrchem, protože mohou způsobit 
škrábance na povrchu nábytku i umyvadel. Zbytky mastnoty nebo kosmetiky 
odstraňte ihned měkkým hadříkem a vlažnou mýdlovou vodou a po vyčištění 
povrch osušte.

Nikdy nepoužívejte následující 
čistící přípravky:

 + bělidlo
 + kyselina octová a citronová
 + čistič oceli
 + čistič hrnců
 + ocelová vlna
 + tekutý čistící prostředek (CIF) 

nebo prášek
 + čistič odpadů
 + agresivní čističe
 + alkalické čističe
 + houbičky s hrubým povrchem
 + ostré předměty

ÚDRŽBA ZRCADEL A ZRCADLOVÝCH PLOCH

K čištění zrcadel a zrcadlových ploch používejte čistou a vlhkou jelenici bez 
komerčně dostupných čističů. Okraje zrcadel otírejte pouze suchou tkaninou. 
Otevřené lahvičky s lakem na nehty, odlakovače atd., nádoby s čističem 
toalet nebo potrubí se nesmí uchovávat v blízkosti zrcadel. V jejich blízkosti 
neuchovávejte ani barvy na vlasy a další agresivní látky.

TIPY PRO PÉČI O VÁŠ 

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK 

A UMYVADLA
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PÉČE O KERAMICKÁ UMYVADLA

Pro každodenní čištění používejte běžně dostupné sanitární čisticí prostředky. 
Vodní kámen můžete odstranit pomocí komerčně dostupných odstraňovačů 
vodního kamene nebo známého octové čističe. Oděr v důsledku kontaktu s 
kovovými předměty (např. mosaz, měď atd., lze rozpoznat podle černých a 
šedých zbytků na povrchu) může být odstraněn čističem na sklokeramické 
desky. 

Používejte pouze měkké houbičky nebo hadříky, které neškrábou a pouze 
jemný ocet popř. univerzální čističe. Doporučujeme všechny čističe s neutrální 
hodnotou pH.

Vyvarujte se zničení keramické plochy např. padajícími tvrdými předměty.
Takové nárazy mohou vést k poškození a prasklinám, které nelze opravit.

PÉČE O UMYVADLA Z LITÉHO MRAMORU

Povrch umyvadel a sprchových vaniček z litého mramoru se může zmatnit 
a ztratit jeho lesk v průběhu času. Povrch lze následně chránit voskováním 
(autovosk). Umyvadla a sprchové vaničky z litého mramoru lze opravit pomocí 
opravné sady (gelcoat, tužidlo, mokrý brusný papír a leštící pasta).

LITÝ MRAMOR

KERAMIKA

SOLID SURFACE
PÉČE O VANY A UMYVADLA VYROBENÁ ZE SOLID SURFACE 

Umyvadla a vany vyrobená ze SOLID SURFACE se vyznačují hedvábně matným 
povrchem a teplým vzhledem. Tento snadno udržovatelný materiál splňuje ty 
nejvyšší nárokyz hlediska odolnosti a hygieny. S ohledem na následující čištění
a pokyny k péči, budete tyto vlastnosti trvale udržovat bez velkého úsilí.

PRODUKTY NA ČIŠTĚNÍ
A ÚDRŽBU

V prvních měsících používání vaší vany ze SOLID SURFACE doporučujeme 
údržbu jemným otíráním vlhkým hadříkem s jemným čističem jednou až dvakrát 
měsíčně pro udržení rovnoměrného vzhledu povrchu.
Čistící prostředek naneste na celý povrch vlhkým hadříkem kruhovými pohyby. 
Poté povrch omyjte čistou vodou a osušte.
K čištění umyvadla ze SOLID SURFACE použijte každodenně teplou vodu, jemný 
čisticí prostředek a měkký hadřík. Pokud nelze zbytky odstranit, postupujte jak je 
popsáno výše. 
Nikdy nepoužívejte abrazivní nebo pískové prostředky, vždy jen měkký, vlhký 
hadřík, popř. mycí houbu bez hrubého povrchu. Po každém mytí  osušte měkkým 
hadříkem.
Na skvrny (vápenitá voda, mýdlo, minerální produkty) použijte komerčně dostupný 
čistič odstraňující vodní kámen (např. také octový čistič). Opláchněte vlažnou 
vodou a osušte měkkým hadříkem.

SKVRNY, DROBNÉ RÝHY A ŠKRÁBANCE 

Na jiné skvrny (např. od rtěnky, 
mastnotu atd.), použijte čistič na bázi 
čpavku. Po dokončení místo otřete 
měkkým hadříkem s vlažnou vodou. 

Čištění zvláště odolných skvrn
Skvrny nebo malé škrábance lze 
vyčistit čističem a přeleštit brusnou 
houbou (např. ScotchBrite). V případě 
hluboké cigaretové popáleniny, řezů 
a škrábanců můžete použít opravnou 
sadu RIHO pro Solid Surface - RIHO 
opravná sada Solid Surface
600 REP

Jako u všech ostatních produktů 
RIHO, odstraňte ihned z povrchu 
zvláště agresivní skvrny a odstraňte 
z jejich blízkosti všechny agresivní 
tekutiny (např. barva na vlasy,
odlakovač na nehty).

Obj. č. 207709
Přípravek na údržbu výrobků SOLID 
SURFACE

Obj. č. 207710
Přípravek (pasta) na čištění a údržbu 
výrobků SOLID SURFACE
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SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY
PÉČE A ČÍŠTĚNÍ SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN RIHO

Sprchové zástěny RIHO se díky použití vysoce kvalitních materiálů snadno čistí. 
Rámy zástěn jsou v jedné rovině se skly, což výrazně čištění usnadňuje.
Navíc jsou všechna skla sprchových zástěn ošetřena inovativní povrchovou 
vrstvou RIHO Shield® pro boj s nečistotami a choroboplodnými zárodky. 
Zástěny jsou vybaveny bezpečnostním sklem, o které je nutné se pravidelně 
a správně starat, aby nedošlo k jeho poškrábání a usazování nečistot.

Aby se ve sprchové zástěně neusazoval vodní kámen, mýdlo a další nečistoty,
je nutné pravidelně sprchový kout čistit.
Během prvních 24 hodin po instalaci sprchové zástěny se nesmí zástěna používat 
a nesmí se ani otevírat a zavírat její dveře. To je doba, kterou potřebuje silikon k 
úplnému vyschnutí. Po tuto dobu nečistěte ani skla, ani sprchovou 
vaničku - v případě její instalace.

Nejdůležitější tipy pro péči a
čištění vaší sprchové zástěny! 

 + Neotevírejte ani nezavírejte dveře prvních 24 hodin po instalaci.
Sprchovou zástěnu nečistěte! 

 + Vyčistěte a vysušte boční skla sprchové zástěny po každém použití. 

 + Sprchovou zástěnu pravidelně čistěte. Čím starší špína, tím více je 
těžké ji odstranit. 

 + Sprchovou zástěnu čistěte pouze jemnými čisticími prostředky a 
dodržujte jejich pokyny pro použití. 

 + Vyhněte se abrazivním nebo ostrým mechanickým čisticím 
prostředkům nebo extrémně agresivním čisticím prostředkům. 

 + Používejte měkké a neabrazivní hadříky. 

 + Zajistěte dostatečné větrání v koupelně. 

 + Vodní kámen odstraňte maximálně čtyřprocentním octovým čističem.
Pozor: Nečistěte s ním kování a speciální povrchy

SE SPRÁVNOU PÉČÍ SI BUDETE VAŠI 
SPRCHU UŽÍVAT PO DLOUHÝ ČAS!

Čištění skel u sprchových zástěn

Čištění skel u sprchových zástěn
Po každém použití sprchové zástěny 
doporučujeme setřít boční stěny 
zástěny gumovou stěrkou a otřít skla 
i rámy měkkým hadříkem do sucha. 
Pokud je sklo více znečištěné, měl by 
k jeho vyčištění stačit jemný čistící 
prostředek.

Nedoporučujeme používat abrazivní 
prostředky ani houbičky, kterými 
by mohlo dojít k poškrábání skla. 
Nepoužívejte čisticí prášky, čisticí 
prostředky obsahující extrémní 
množství louhu, chlór nebo bělidlo, 
octové esence, koncentrované čističe 
odpadů na těsnění a skleněné stěny, 
ocelovou vlnu popř. čističe oceli, 

mechanické nebo ocelové čističe, 
špičaté nebo ostré předměty jako jsou 
škrabky na sklokeramickou desku popř. 
špachtle.

Odstranění vodního kamene

Silnější vápenné skvrny lze odstranit 
zředěnou octovou směsí. Ujistěte se, 
že kování se speciálním povrchem a 
silikonová těsnění nepřijdou do styku
kyselým činidlem. To může vést k 
odštípnutí kování nebo poškození 
těsnění.

Vyhněte se plísním

Abyste zabránili plísním, ujistěte se, že 
je koupelna dostatečně větraná.



www.riho.cz


