
Altın Platin Bakır Sırlı Ürünler Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Değerli Müşterimiz, Çağdaş Banyonun Öncüsü olan VitrA’ dan yenilikçi,  yüksek nitelikli bir ürün satın aldınız.bir ürün 
satın aldınız. Ürünümüz  özel olarak VitrA Ar&Ge Laboratuarında geliştirilmiş olan PVD (Physical Vapor Deposition) 
teknolojisiyle kaplanmıştır. Seramik yüzeyler sert koşullara karşı hassas oldukları için kullanılırken ve temizlerken 
özel dikkat ve özen göstermek gerekir.

Temizlik ve Bakım
- Günlük temizlik için temiz, yumuşak ve nemli bir bez önerilmektedir. Temizlik bezleri mikrofiber içermemelidir.
- Eğer bir temizlik malzemesi kullanmak istiyorsanız, asit ve aşındırıcı içermeyen bir temizlik malzemesi tercih ediniz.

Üründe hasar riski:
- Temizlik için hiçbir zaman keskin, aşındırıcı temizlik malzemesi, çamaşır suyu, toz deterjan, lavabo açıcı, 
alkollü veya asitli deterjanlar, sert aşındırıcı süngerler, Bulaşık teli ve saç boyası kullanmayınız.
- Uygun olmayan temizlik maddeler ürününüze zarar verebilir. Bu nedenle bu Kullanım Kılavuzunu 
dikkatlice okuyup, referans olarak saklamanızı önemle tavsiye ediyoruz.      
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User Manual   EN   
Gold Platinum  Copper Glazed Products Users Manual

Dear Customer, thank you for purchasing an innovative, high quality product from VitrA, the pioneer of the, the 
pioneer of the contemporary bathroom.
Your product is produced as a standard white ceramic product and then re-fired with a special with a special PVD 

  (Physical Vapor Deposition) glaze; developed at VitrA Research and Development Laboratories. As the ceramic 
surfaces are vulnerable to severe conditions, special care must be taken during use and cleaning.

Cleaning and Care
-  For the daily cleaning, we recommend to use a clean, soft and a damp cleaning cloth. Cleaning clothes shouldn't
contain microfibre.
- If you wish to use a cleaning agent, it is best to use a non-acidic cleaning agent.

Caution! Risk of product damage:
- Never use sharp, abrasive cleaners; bleach, scouring powder, drain cleaner, alcoholic or acidic cleaners; 

 hard, abrasive sponges and also hair coloring products.
- Improper cleaning agents may damage product surface, therefore we strictly recommend that you read 
this manual completely and carefully and keep it as reference. 
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