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02 Certyfikat



Zdecydowaliście się Państwo na mistrzowskie dzieło 
firmy Villeroy&Boch. Doskonały design, innowacyjna 
technologia i drogocenny wzór z wysokiej jakości 
platyny. Długie lata będziecie mogli beztrosko cieszyć się 
niepowtarzalną elegancją  swojej umywalki. Gwarantuje 
to 260-letnie doświadczenie z najwyższej jakości ceramiką
oraz nazwa, która na całym świecie oznacza najwyższe
wymogi w odniesieniu do designu i jakości:
Villeroy & Boch.

Gratulujemy
nowej umywalki PlatinumMemento New Glory.



04 Instrukcja pielęgnacji

Na tradycyjnej ceramice 

łatwiej przylega brud i osady 

z wapna.

Zachowanie cieczy podczas

spływania po tradycyjnej

powierzchni ceramicznej.

Na ceramicplus brud prawie 

w ogóle nie przylega. 

Proste czyszczenie, nawet

przy zaschniętych plamach 

wapiennych.

Po ceramicplus ciecze

spływają szybciej, 

ceramika pozostaje czystsza.

Doskonałe produkty wymagają 

doskonałego uszlachetnienia: ceramicplus.



Obojętne, jak silne wrażenie wywołuje Wasza nowa umywalka – jej pielęgnacja jest niezwykle prosta.
Zdecydowaliście się więc nie tylko na wspaniały design i najwyższą jakość, ale także na produkt łatwy 
w pielęgnacji: ceramicplus stanowi innowacyjne rozwiązanie z laboratoriów badawczych Villeroy & Boch
i został opracowany zgodnie z najnowszymi wynikami badań z dziedziny fizycznych właściwości 
materiału.

Villeroy & Boch udało się poprawić właściwości ceramiki. Specjalna technologia zapewnia trwałe 
uszlachetnienie powierzchni ceramicplus. Na ceramicplus woda łączy się w krople. Krople wody
przekształcają się w perełki i wprost toczą się do odpływu; a wraz z nimi pozostałości, takie jak wapń 
i brud. Jeżeli jednak coś przywrze: ceramicplus daje się znacznie łatwiej czyścić. Nawet wysuszone
plamy wapienne można usunąć w prostszy sposób. I to ekologicznie i bez agresywnych środków
czyszczących: prawdziwa zaleta w łazience! Przetestowana i potwierdzona przez Instytut Fraunhofera
(Braunschweig) oraz Instytut Badawczy Technologii Czyszczenia wfk.

Dzięki nowatorskiemu procesowi produkcji Wasza ceramika otrzymuje szczególne właściwości, 
umożliwiające łatwą pielęgnację:
• Długi okres użytkowania
• Wytrzymałość na zadrapania
• Higiena
• Różnorodność kolorów
• Brak wrażliwości na kwasy/ługi

Życzymy wiele radości z ekskluzywnej i łatwej w utrzymaniu umywalki!



06 Instrukcja pielęgnacji

Za codzienną pielęgnację umywalka podziękuje Wam wieloletnim 
połyskiem.
Do codziennej pielęgnacji ceramiki zalecamy stosowanie miękkiej, niedrapiącej gąbki lub ściereczki.
Ewentualnie można użyć ogólnie dostępnych środków czyszczących.

Nawet przy silniejszych zanieczyszczeniach możecie pozostać 
zrelaksowani. 
Przy silniejszych zabrudzeniach zalecamy stosowanie łagodnych środków do czyszczenia łazienek 
bądź delikatnych środków uniwersalnych. Zaleta: dzięki łatwości utrzymania ceramicplus osiągniecie 
świeżą czystość i optymalną higienę także bez użycia agresywnych środków czyszczących.

Do czyszczenia można stosować wszystkie środki ogólnie dostępne 
w handlu.
ceramicplus jest odporna na działanie wszystkich kwasów i ługów używanych zazwyczaj w 
gospodarstwach domowych (także kosmetyki i produkty medyczne zawierające takie składniki, jak
rozpuszczalniki, alkohol lub aceton).



Do czyszczenia proszę nie używać środków agresywnych ani 
szkodliwych dla środowiska naturalnego.
Podobnie jak wszystkie powierzchnie ceramiczne, także i ceramicplus ulega uszkodzeniu wskutek długotrwałego
stosowania mleczka lub proszku do szorowania, płynów do czyszczenia odpływów o wysokim stężeniu, 
środków do czyszczenia armatury i stali oraz wybielaczy zawierających chlor.

Do czyszczenia ceramicplus można używać (poniższych) 
ściereczek z mikrowłókna:
Wskazówka! Ściereczki z mikrowłókna lekko zwilżyć przed użyciem.

Przy uporczywych zabrudzeniach:
Środek do czyszczenia łazienek lub odwapniacz pozostawić na noc. Najlepiej stosować żele lub pianki, 
ponieważ dobrze przylegają także do skośnej powierzchni. Lub: na zabrudzenie położyć ściereczkę zwilżoną
środkiem do czyszczenia.




