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Sayın Müşterimiz …
Bu kılavuzda, ürünümüzden daha uzun süre ve daha sorunsuz yararlanabilmeniz için, 
bazı tavsiye ve önerilerimizi bulacaksınız. Sizlerden bu uyarılarımızı dikkate almanızı rica 
ediyoruz. Unutmayınız ki; satın aldığınız ürünün sağlıklı kullanımı, garanti kapsamından 
çıkmaması ve ekonomik ömrünün uzun olması, tavsiye ve önerilerimizi yerine getirmeniz 
ile mümkün olacaktır. 

Sağlık ve mutluluk dileklerimizle … 

1. İnşaat faaliyetlerinin devam ettiği ortamlardaki olumsuz koşullardan ürünü 
koruyunuz. İçine veya üzerine harç, tuğla, alçı benzeri maddeler veya kürek, çekiç, 
keser gibi yüzeye zarar verebilecek sert cisimler koymayınız. Yakınında kaynak, 
lehim, boya yaparken zarar gelmesini önleyici tedbirler alınız. Kromajlı parçalar 
kimyasal yapısı gereği kireç buharından etkilenmektedir. Plastik boya, badana, 
fayans derz dolgusu vb. işler yapılan ortamın kapı ve pencerelerini açık bırakıp 
havalandırınız. 

2. Montaj işlemini yetkili servislerimize ya da ehliyetli tesisatçılara, ürün ambalajının 
içindeki montaj kılavuzuna uygun biçimde yaptırınız. Montaj sırasında ürüne el aleti, 
musluk, batarya vb. ağır cisimler düşürmeyiniz, hasar vermeyiniz. Ölçü değiştirmek, 
yerine sığdırmak vb. amaçlarla kesmeyiniz, delmeyiniz. Montaj işlemi bittikten sonra 
24 saat süre ile oynatmayınız, kullanmayınız. Koruyucu folyoyu ve ürün üzerindeki 
uyarı etiketlerini çıkarmak için bıçak, ıspatula gibi aletlerle kazımayınız, sıcak su ile 
yumuşatarak çıkarınız. 

3. Ürünü darbeden, sert cisimler ile temastan, kırılma, delinme, çizilme gibi 
hasarlardan koruyunuz. İçerisine sert tabanlı bot, ayakkabı, terlik vb. ile girmeyiniz. 
Yüzeyinde oluşabilecek, derin olmayan çizikleri, 1200 no su zımparası ile giderip, 
oto pastası ile polisaj yapabilirsiniz. 

4. Aşırı ısıdan ve soğuktan ürünü koruyunuz. Taşınabilir ısıtıcılar, katalitik, soba gibi 
ısı üreten cihazlara yaklaştırmayınız. +5 dereceden daha soğuk veya + 50 
dereceden daha sıcak su koymayınız. Su haricindeki sıvılar ile kullanmayınız. 

5. Ürün içerisinde metal cisimler uzun süre kaldığında paslanarak, ürün yüzeyinde pas 
izi bırakabilir. İçine veya üzerine metal cisimler bırakmayınız. 

6. Paspas, oto brandası, kilim, perde, tül, spor ayakkabısı vb. eşyaları yıkamak vb. 
üretiliş maksadı dışında kullanmayınız. Yük koymayınız. 

7. Spa’larınızın ahşap kısımlarını devamlı olarak su ile temas ettirmeyiniz.
8. Periyodik olarak ayda bir defa, troplenin açık olduğunu kontrol ediniz, varsa saç kılı 

vb. maddeleri temizleyiniz. Haftada bir defa sıvı deterjan ile yıkayıp, durulayınız. 
Temizlikte sadece sıvı deterjan kullanınız. Mekanik temizleyiciler, bulaşık teli, toz 
vim, tuz ruhu, asit, tiner, solvent vb. maddeler ile temizlemeyiniz. Kromajlı kısımları 
çamaşır suyu ile ovmayınız. Her banyodan sonra banyo suyunu boşaltarak, ürünü 
temiz su ile doldurulup,  ürünü durulayınız. 

9. Herhangi bir arıza meydana geldiğinde sadece yetkili servislere müdahale ettiriniz. 
Orijinal haricinde yedek parça kullanmayınız. Yetkili servis arıza tespiti için ürün 
mahalline geldiğinde, siz ya da bir yakınınız yetkili servise refakat etmeli, yapılacak 
işleme onay vermelidir. Arıza, üretimden kaynaklanıyor ve garanti süresi bitmemiş 
ise; garanti şartlarına göre ürün onarılır. Garanti süresi bitmiş veya arıza kullanım 
hatasından kaynaklanmışsa; arıza tespit ücreti ödemeniz gerekmektedir. Bu esnada 
yetkili servis size onarım ücretini bildirir, onay verdiğiniz takdirde ürün onarılır. 

10.Can güvenliği açısından ürünün yakınında, su sıçrayabilecek mesafede ya da buhar 
yoğunlaşabilecek bölümlerde; açık elektrik tesisatı, priz, lamba anahtarı, saç 
kurutma makinesi, radyo vb. bulunmamalıdır. 



11.Kalp, şeker, astım, böbrek ve tansiyon hastalarının çok uzun sürelerde, aşırı sıcak 
suda veya buharda banyo yapmaları sakıncalı olabilir. Eğer böyle bir rahatsızlığınız 
varsa, banyo sürelerini mutlaka doktorunuzla görüşerek belirleyiniz. 

12.Banyo için ideal su ısısı 37 C derecedir. Banyo suyuna ilave edilen bitki özleri ve 
aromatik esanslı losyonlar banyonun faydalarını arttırır.

13.Yetkili servisler, montaj hizmetleri ve yedek parça satışı için firmamızı arayınız.  

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  

AKRİLİK KÜVETLER                                                                                   :  
BAHAMA 228x228 h:94
ATLANTIC 221x214 h:79
HAWAII 203x137 h:68
FLORIDA 213x111 h:76
SACRAMENTO 180x153 h:55
MICHIGAN 185x138 h:69
BOSTON 182x115 h:63
SAN DIEGO 184x102 h:63
BEVERLY HILLS 170x100x80 h:55
NEW JERSEY 170x99x80 h:63
GATEWAY / QUEEN 150x100x70 h:55
SUNSET 150x150 h:55
HOLLYWOOD 140x140 h:55
CHEYENNE 135x135 h:55
MANHATTAN 130x130 h:55
IOWA 120x120 h:55
RIVIERA 110x110 h:55
BROOKLYN 180x90 h:55
MINNESOTA 180x80 h:55
TOPEKA 175x75 h:55
OCEAN SIDE 170x80 h:55
VICTORIA 170x70 h:55
LAKEWOOD 160x80 h:55
SANTA FE / ALBANY 160x70 h:55
WASHINGTON / CORAL 151x81 h:55
VIRGINIA / RUSSEL 150x70 h:55
NASSAU 140x80 h:55
PINE BAY / SEATLE 140x70 h:55
LEXINGTON 130x80 h:55
OREGON / TAMPA 130x70 h:55
UTAH / KENTUCKY 120x80 h:55
SANFORD 120x70 h:55
RIVERSIDE 105x85x80 h:53
ERIE / CLEVELAND 110x80 h:55
TROY / PERRY 110x70 h:55
MIRAMAR / RENO / WACO / COZUMEL 120x90 h:43
LORAIN 120x120 h:43
VERMONT 110x110 h:43
ROSS / CHICAGO / AKRON / ARKANSAS 100x100 h:43
BALTIMOR 90x90 h:43
LAGOON 160x80 h:43



DOTHAN / RICHMOND 160x70 h:43
BLUE LAKE / GULFPORT 151x81 h:43
ILLIONIS / LINCOLN 150x70 h:43
BABYLON 140x80 h:43
ROCKFORD / MARYLAND 140x70 h:43
LODİ 130x80 h:43
TUSCON / MEMPHIS 130x70 h:43
NEBRASKA / MADISON 120x80 h:43
WICHITA 120x70 h:43
OXNARD / SIOUX 110x80 h:43
AVON / BELLE 110x70 h:43
BAYTOWN 105x70 h:43
TORONTO / ELMIRA 100x100 h:43
TULSA 100x80 h:43
SUNRISE / WESTON 90x80 h:43
COAST / CLAIRE 90x70 h:43

AKRİLİK DUŞ TEKNELERİ                                                                       :  
ASTORIA 135x135 h:21
DETROIT / KEY WEST 120x90 h:21
NAPLES 120x120 h:21
BRYAN 110x110 h:21
CANTON / NOVA / MAINE 100x100 h:21
CONWAY / LITTLE ROCK / GOLDEN KEY 90x90 h:21
ORANGE 80x80 h:21
GUINES 160x80 h:21
GLEN 160x70 h:21
CREEK 151x81 h:21
HAPPY 150x70 h:21
COVE 140x80 h:21
CONSA 140x70 h:21
BISCAYNE 130x80 h:21
REGAL 130x70 h:21
INDIANA 120x80 h:21
ROCHESTER 120x70 h:21
BAXLEY 110x80 h:21
LUCIE 110x70 h:21
TOLEDO 100x100 h:21
HAMILTON 100x80 h:21
BREEZE 100x70 h:21
ARIZONA 90x90 h:21
BONITA 90x80 h:21
CASCADE 90x70 h:21
FOREST 80x80 h:21
IDAHO 70x70 h:21
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