DEURTJES
Materiaal en onderhoud

Massief kader
massief paneel en
fineer paneel
Eigenschappen
Deze paneeldeuren bestaan uit een massief kader met vanbinnen ofwel een massief paneel ofwel een fineer paneel.
Fineerhout is net als massief hout een natuurproduct. Bij fineer hout wordt een toplaag van echt hout verlijmd op een basisplaat van MDF. Groot voordeel hiervan is dat je de typerende eigenschappen van echt hout behoudt, maar dat de kans
op het werken van het hout bij grote panelen nog maar zeer klein is. Net als bij massief hout, letten wij er heel goed op dat
het hout goed droog is wanneer het hier verwerkt wordt. Ook bij fineerhout is het belangrijk dat de ruimte waar de keuken
geplaatst wordt niet meer vochtig is (door bijvoorbeeld pas uitgevoerde pleisterwerken) en eenmaal de keuken geplaatst
is, is het ook best dat de kamertemperatuur zo weinig mogelijk schommelt. Door hun natuurlijke nerfstructuur geven
fineerhouten deuren een warm en levendig gevoel.
Fineerhouten deuren zijn beschikbaar als vlakke deuren met een toplaag van 0,8 of 3,0 mm fineer. Deze panelen kunnen
ook gebeitst worden en worden standaard voorzien van een vernislaag. Net zoals bij massief hout werkt fineer en kan het
scheuren vertonen, ook kleurverschillen zijn mogelijk bij fineer dat gebeitst is.
Wij zijn de enige keukenfabrikant die standaard een uit 2 componenten bestaande opaal vernis of satijnvernis aanbrengen
als eindlaag, zonder dat hiervoor een meerprijs aangerekend wordt ; deze 2-componenten vernis is veel harder en kleurvaster dan een cellulosevernis die na een aantal jaren zal afschilferen en verkleuren.
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Onderhoud
Dagelijkse reiniging

• Massieve panelen die gevernist zijn kunnen best onderhouden worden met een gewone vochtige doek, best zonder
schoonmaakmiddelen.
• Na het afnemen met de vochtige doek, gewoon navegen met een droge doek.
• Omwille van de 2componenten vernis is er niet meer onderhoud nodig!

Opgepast Verboden!
• Nooit water laten staan op het keukenoppervlak. Uw keuken na het poetsen steeds droogvegen.
• Gebruik geen polijstmiddelen, wasmiddelen, meubelreinigers, bleekmiddelen.
• Zeker geen middelen op basis van was gebruiken.
• Gebruik ook geen reinigingsmiddelen met sterke zuren en sterke base (zouten).
• Gebruik geen stoomreinigers.
• Nooit schuurmiddelen, schuurpoeders en/of schuursponsjes en staalwol gebruiken. De reden hiervoor is dat deze middelen, net als te ruwe doeken of schuursponzen, blijvende glanssporen of glansplekken veroorzaken als u te hard wrijft of
schuurt, wat betekent dat oppervlak onherroepellijk is beschadigd.
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OPENINGSUREN
Maandag, Dinsdag, Donderdag 10.00 - 18.00 u. (april tot sept.)
Maandag, Dinsdag, Donderdag 10.00 - 20.00 u. (okt. tot maart)
Vrijdag 10.00 - 18.00 u, Zaterdag 10.00 - 17.00 u.
Zondag - Feestdag 13.00 - 17.00 u.
Woensdag sluitingsdag.
’s Avonds een afspraak is ook mogelijk.
U kan ook een afspraak maken via onze website.

www.facebook.com/GoossensKeukens
011 80 55 10

info@goossens.be

Goossens Keukens N.V. - Astridlaan 276A - 3900 Overpelt

www.goossens.be

