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Beste klant,
U bent nu de trotse bezitter van een spanplafond.
Graag geven wij U enkele nuttige tips.
ONDERHOUD
Een spanplafond wordt het best afgewassen met een gewone spons, met een
zeepsopje gemaakt met een zachte detergent van de afwas;
(Plafonds met een daim-afwerking mogen niet worden afgewassen. Zij mogen
eventueel worden gestofzuigd, waarvoor U dan beste het borsteltje gebruikt en
kammend het oppervlak stofzuigt)
Bij sterk vervuilde plafonds, kunt u eventueel cif-crème gebruiken. De plafonds
worden er gewoon mee ingewreven, waarna men ze met lauw tot warm water
afspoelt en met een zachte droge doek droogwrijft.
Bij zeer sterk vervuilde plafonds, met hardnekkig vuil (zeer zelden tot nooit het
geval), kunt U het product ‘De Universal steen van Zielinsky’ gebruiken. Dit product
kan besteld worden bij de fabrikant of op iedere Belgische beurs.
Nieuw !!
Indien problemen voor het onderhoud/reiniging van uw spanplafond, dan kunnen
wij u hierbij helpen. Neem gerust contact met ons.
Wat te doen bij beschadigingen?
Wanneer u per ongeluk een haak of scheur in uw plafond hebt veroorzaakt, kleef
dan onmiddellijk voor en na de scheur, evenals haaks op de scheur een neutrale
kantoortape, en verwittig ons, zodat wij de nodige herstelling kunnen komen
uitvoeren.
Verlichting
Halogeenlampen net zoals gewone gloeilampen, kennen geen waarborg. Wij
kunnen ze dus bij onze leverancier niet omruilen indien ze kapot gaan.
Onze techniekers zullen U tonen hoe de lampjes te vervangen. Bij defecte lampjes
kunt U zich vervanglampjes bij ons aanschaffen of ze U laten opsturen.
De transfo’s zijn drie maanden gewaarborgd.
Belangrijk !!!
Bij de levering en plaatsing van uw spots door onze diensten, dragen wij er zorg
voor van het gepaste materiaal en de gepaste accessoires te gebruiken.
De lampen die wij gebruiken voor de “inbouw” van spots, zijn speciale “koude”
lampen, met een “coating” vanaf de producent.
Het is “onontbeerlijk” van steeds dat soort lamp te gebruiken, vermits het
gebruik van verkeerde lampen in sommige gevallen schade aan de
elektrische installatie en het plafond kunnen veroorzaken.
Wij kunnen helaas geen verantwoordelijkheid opnemen voor de gevallen waarin de
klant “andere lampen” dan de goedgekeurde heeft gebruikt, en dit zou aanleiding
gegeven hebben tot beschadiging.
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