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WASHBASINS - WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE, 
CARE AND MAINTENANCE GUIDELINES

FENIX® is a new generation of innovative materials for interior design for a broad range of vertical and horizontal applications 
such as in bathroom. In order to further the aesthetic harmony of FENIX, FENIX INTEGRATED SOLUTIONS offer a new FENIX 
Washbasins collection. The Washbasins collection is especially developed to complement FENIX vanity tops.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning the Washbasin can help maintain its beauty and cleanliness. Although the non-porous surface prevents liquids from pe-
netrating inside the material, it is preferable to remove them immediately using a soft non-abrasive sponge and a common dish 

In case of stubborn stains on light-coloured Washbasins, use a solution of bleach and lukewarm water (in ¾ and ¼ ratio), leaving it 
to act for about 8 hours (it is advisable to carry out this cleaning activity at night), rinsing thoroughly and then carefully drying the 

In case of stubborn stains on dark-coloured Washbasins, use common dish soap directly on the stain and with a soft non-abrasive 

If the stains persist, the operation can be repeated once or twice more.
In case of limescale stains, use a non-corrosive limescale remover diluted with lukewarm water. Distribute the solution homogene-
ously over the entire surface of the Washbasin. Then, using a soft non-abrasive sponge make small circular movements, and leave 
the limescale remover to have effect for a few minutes (carefully following the instructions for use on the limescale remover label). 

Not observing the care and maintenance instructions contained in this manual may invalidate the warranty.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

The following precautions must be taken into account:
• dry the surface of the Washbasin daily, avoiding prolonged deposits of water, which could lead to the formation of limescale;
• do not use detergents containing alkaline substances and aggressive liquids (such as ammonia, caustic soda, disgorging
 agents);
• do not remove dirt residues with steel wool pads or abrasive sponges that could damage the surface;
• do not cut or mince directly on the Washbasin surface because it could irreparably get scratched (it is advisable to always use
 a cutting board);
• signs of scratches and daily wear and tear are inevitable during normal use. Dark colors will show scratches, dust, ordinary
 wear and tear more readily than lighter colors. Avoid accidental impacts that could cause non-restorable micro-injuries;
• do not place incandescent objects or other heat sources directly on the surface of the Washbasin: they could form discoloration  
 and/or injury stains;

 the bottom at least 1cm as this could damage the product. Pouring liquids in excess of 70°C (thus including

• in order to prevent the formation of limescale stains, we recommend a descaling treatment at least once a week, an operation
 recommended especially for dark-coloured Washbasins.

DISCLAIMER. This document gives general recommendations on how to enhance a qualitative cleaning and maintenance of the products. This document serves as a general guide to good 

-

contain technical changes that must be taken into account when using the products. The latest version of the document may be consulted on our website. Customers should always check whether 
an updated version of the document is available. Any warranty on the products may be voided if the (contents of the) latest version of this document, which may be updated from time to time, is 
not (properly) followed. We have made every effort to ensure the accuracy of the information in this document, but we cannot be held liable for any oversights, inaccuracies or typographical errors.
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DŘEZY — UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ, PÉČI
A ÚDRŽBU

FENIX® je nová generace inovativních materiálů pro interiérový design se širokou škálou vertikálních a horizontálních aplikací, například v kuchy-
ních. S cílem prohloubit estetickou harmonii materiálu FENIX, nabízí FENIX INTEGRATED SOLUTIONS novou kolekci dřezů FENIX. Kolekce dřezů je 
speciálně vyvinuta tak, aby doplňovala pracovní desky FENIX.

PÉČE A ÚDRŽBA

Správné čištění dřezu může pomoci udržet jeho krásu a čistotu. Přestože neporézní povrch zabraňuje pronikání tekutin dovnitř materiálu, je 
vhodnější je ihned odstranit pomocí měkké neabrazivní houbičky a běžného čisticího prostředku na nádobí, opláchnout povrch a pečlivě jej osušit 
utěrkou z mikrovlákna.
V případě odolných skvrn na dřezech světlých odstínů použijte roztok bělidla a vlažné vody (v poměru ¾ a ¼) a nechte jej působit po dobu přibližně 
8 hodin (doporučuje se provádět tuto činnost v noci), důkladně opláchněte a poté pečlivě celý povrch osušte měkkou utěrkou z mikrovlákna. 
Pokud skvrny přetrvávají, lze úkon jednou nebo dvakrát zopakovat.
V případě odolných skvrn na dřezech tmavých odstínů použijte běžné mýdlo na nádobí a aplikujte jej přímo na skvrnu měkkou neabrazivní 
houbičkou a čistěte malými krouživými pohyby. Opláchněte vlažnou vodou a celý povrch pečlivě osušte utěrkou z mikrovlákna. Pokud skvrny 
přetrvávají, lze úkon jednou nebo dvakrát zopakovat.
V případě skvrn od vodního kamene použijte nekorozivní odstraňovač vodního kamene zředěný vlažnou vodou. Roztok homogenně rozetřete po 
celém povrchu dřezu. Poté pomocí měkké neabrazivní houbičky čistěte malými krouživými pohyby a nechte přípravek několik minut působit 
(pečlivě dodržujte návod k použití uvedený na etiketě přípravku).
Opláchněte vlažnou vodou a celý povrch pečlivě osušte utěrkou z mikrovlákna.
Nedodržení pokynů pro péči a údržbu uvedených v tomto návodu může vést ke ztrátě záruky.

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Je třeba vzít v úvahu následující bezpečnostní opatření:

— denně osušujte povrch dřezu a zabraňte dlouhodobému usazování vody, které by mohlo vést k tvorbě vodního kamene;
— nepoužívejte mycí prostředky obsahující alkalické látky a agresivní kapaliny (např. čpavek, žíravou sodu, rozpouštědla);
— neodstraňujte zbytky nečistot pomocí drátěnek nebo abrazivních houbiček, které by mohly povrch poškodit;
— nekrájejte přímo na povrchu dřezu, mohlo dojít k jeho nenávratnému poškrábání (doporučuje se vždy používat krájecí prkénko);
— známky poškrábání a každodenní opotřebení jsou při běžném používání nevyhnutelné. Na tmavých barvách budou škrábance, prach a běžné  
opotřebení vidět snáze než na světlejších barvách. Snažte se vyvarovat náhodným nárazům, které by mohly způsobit neopravitelné   
mikropoškození;
— nepokládejte žhavé předměty jako jsou kávovary, horké pánve, fritovací hrnce, nebo jiné zdroje tepla přímo na povrch dřezu: mohly by jej 
poškodit nebo způsobit barevné skvrny;
— nenalévejte vařící tekutiny přímo do dřezu, aniž byste předtím spustili studenou vodu a naplnili dno do výšky alespoň 1 cm, mohlo by dojít 
k poškození výrobku. Nalévání tekutin o teplotě vyšší než 70 °C (tedy včetně vařících tekutin) přímo do dřezu, bez předchozího spuštění studené 
vody, může způsobit poškození. Při použití baterie s elektrickým ohřevem vody by měla být ve dřezu vždy nádoba k zachycení vařící vody, voda
z tohoto typu kohoutku může způsobit poškození povrchu dřezu a jeho okolí;
— abyste zabránili tvorbě vodního kamene, doporučujeme alespoň jednou týdně provést odvápnění, zejména u dřezů tmavé barvy.

UPOZORNĚNÍ. Tento dokument obsahuje obecná doporučení, jak zvýšit kvalitu čištění a údržby výrobku. Slouží jako obecný návod pro správné zacházení s materiály a nepředstavuje žádnou 
formu záruky o vhodnosti postupů v něm popsaných. Veškeré informace nebo výrobky obsažené v tomto dokumentu musí uživatel ověřit a vyzkoušet, jsou-li vhodné pro jeho konkrétní účel           
a použití. Je třeba vzít v úvahu místní a specifické podmínky. Obsah tohoto dokumentu odráží naše znalosti a zkušenosti v době jeho zveřejnění. Nejnovější verze dokumentu nahrazuje všechny 
jeho předchozí verze. Upozorňujeme, že nejnovější verze může obsahovat technické změny, které je třeba při používání výrobků zohlednit. Zákazníci by si měli vždy ověřit, zda je k dispozici 
aktualizovaná verze dokumentu. Jakákoliv záruka na výrobky muže být zrušena, pokud obsah nejnovější verze tohoto dokumentu, který může být čas od času aktualizován, není řádně dodržován. 
Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili přesnost informací, ale nemůžeme nést odpovědnost za případná přehlédnutí, nepřesnosti, nebo tiskové chyby.
 


