
Návod na údržbu 
 



Méně čištění – 
více času užívat si život. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návod na údržbu ceramicplus 



Ceramicplus je povrchovou úpravou 
keramického výrobku, která odpuzuje 
nečistoty. Již více než deset let usnadňuje 
čištění koupelen milionům zákazníků. 
Inovativní povrchová úprava zajišťuje, že se 
voda na povrchu slévá do kapek, které 
jednodušeji stékají z povrchu, přičemž 
s sebou odnáší i většinu rozpuštěných 
nečistot a vodního kamene. 
 
ceramicplus: Potěšení z čistoty 
 
 
 



Tekoucí kapaliny na 
konvenčním 
keramickém povrchu 
 
 

 

Díky ceramicplus kapalina 
stéká rychleji a keramika 
zůstane čistší 
 

Nečistoty a vodní 
kámen se více usazují 
na konvenčním 
keramickém povrchu 

Díky ceramicplus nečistoty 
na povrchu hůře ulpívají. 
Snadněji se čistí i vodní 
kámen. 
 

       Vynikající produkty vyžadují vynikající  

         povrchovou úpravu:  ceramicplus. 
 
 
 

 
 

    Návod na údržbu ceramicplus 



Tak elegantně jako jen nový keramický výrobek Villeroy & Boch může vypadat − čištění je hračka. 
To znamená, že jste si vybrali nejen vynikající design a nejvyšší kvalitu, ale i výborné vlastnosti a 
snadnou péči o výrobek. Ceramicplus byl inovativně vyvinut výzkumnými laboratořemi Villeroy & 
Boch a je založen na nejnovějších poznatcích z oblasti fyzikálních vlastností materiálů. 
 
Společnost Villeroy & Boch úspěšně dále zdokonaluje vlastnosti keramických produktů. 
Speciální postup poskytuje pro povrchové plochy ceramicplus trvalou vysoce kvalitní povrchovou 
úpravu. Na plochách s úpravou ceramicplus tvoří voda kapky. Tyto kapky stékají do odtoku, přičemž 
zbytky, jakými jsou například nečistoty a vodní kámen, nesou se sebou. Pokud by i nějaké případné 
nánosy zůstaly, ceramicplus se mnohem lépe čistí. I zaschlý vodní kámen se dá snadněji odstranit. 
Navíc bez agresivních čistících prostředků − ve prospěch životního prostředí: skutečná výhoda 
v koupelně! Testováno a ověřené Výzkumným ústavem čistících technik (WFK-Forschungsinstitut für 
Reinigungstechnologie). 
 
Díky inovovanému výrobnímu procesu povrchové úpravy se vaše keramické umyvadlo vyznačuje 
speciálními vlastnostmi a nenáročnou péčí: 
• stálostí, 
• odolností proti poškrabání, 
• hygieničností, 
• variabilitou barev, 
• odolností vůči kyselinám a zásadám. 
 
Doufáme, že vám tento produkt s nenáročnou údržbou bude poskytovat mnoho potěšení! 
 



 

 
 
 

Díky každodenní péči bude vaše umyvadlo zářit mnoho dalších let. 
 
Na každodenní čištění vašich produktů z keramiky doporučujeme používat měkkou, neabrazivní 
houbičku nebo hadřík. Chcete-li použít čistící prostředek, nejlepší jsou standardní, univerzální čistící 
prostředky. 
 
 
Můžete používat všechny standardní čistící prostředky. 
 
Ceramicplus odolává všem kyselinám a zásadám, které se obvykle používají v domácnosti  
(jakož i kosmetickým a zdravotnickým výrobkům obsahujícím rozpouštědla, alkohol a aceton). 
 
 
Nevhodné jsou agresivní a abrazivní čistící prostředky, které jsou také škodlivé pro 
životní prostředí. 
 
Jako všechny keramické povrchy, ceramicplus lze také poškodit např. používáním odmašťovacích 
krémů a prášků (abrazivních prostředků), vysoko koncentrovaných čistících chemických látek na 
odpady, speciálních čisticích prostředků na kohoutky / kovové prvky nebo bělicích činidel 
obsahujících chlor. 
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Pro ceramicplus jsou vhodné utěrky z mikrovláken. 
 
Tip: Před použitím je vhodné utěrky z mikrovlákna navlhčit. 
 
 
Tip na čištění v případě velmi odolné špíny: 
 
Nechte čisticí prostředky určené pro koupelny nebo na odstraňování vodního kamene působit přes noc. 
Gely a pěnové čistící prostředky jsou obzvláště vhodné, jelikož se také dobře drží na šikmých plochách. 
NEBO: stačí na znečištěné místo umístit hadřík namočený v čistícím prostředku. 

 
 
 
 

ceramicplus: 
Potěšení z čistoty 

 




