


To ensure your BAGNODESIGN & AQUAZONE product performs and gives many years of use, please 
follow these recommendations carefully, as any damages resulting from poor maintenance are not 
covered under the warranty.

The majority of products can be cleaned with warm water, a mild soap and a clean soft cloth.

It is not required to use any abrasive cleaning pads, wire wool or micro-fibre cloths to clean the product. 
Avoid a vigorous cleaning action.

Abrasive or strong cleaning products containing ammonia, bleaches, alcohol, dyes, acids (hydrochloric, 
formic, phosphorus, chlorine or acetic) will be detrimental to the product finish.

If using a spray cleaner, apply the cleaning agent onto a soft cloth, never directly spray onto the product 
as the cleaner may enter gaps and openings and cause damage.

Residues of toiletries such as liquid soaps, shower gels, shampoos, hair dyes, perfumes, lipstick, after 
shave and nail varnish can also cause damage, carefully clean these using the methods above.

If a specialized cleaner is required, always follow the instructions provided on the cleaning product, this 
would include application and dosage. 

Always test the cleaning agent on an inconspicuous area before applying to the whole surface, do not 
allow the cleaner to remain on the product for an extended period of time. After cleaning, rinse 
thoroughly with clean water.

Ensure that specialized cleaners are only applied to the specific area and do not come into contact with 
other materials that could be a�ected by it.

We would not recommend the mixing of di�erent cleaning agents.

After cleaning, dry with a soft cloth.

For additional specific care and maintenance information please see the individual product specifications 
where applicable.

For full warranty information, visit https://sanipexgroup.com/

CARE AND MAINTENANCE



CHROME & SPECIAL FINISHES

To ensure your BAGNODESIGN & AQUAZONE product 
performs and gives many years of use, please follow these 
recommendations carefully, as any damages resulting from poor 
maintenance are not covered under the warranty.

The product can be cleaned with warm water, a mild soap and a 
clean soft cloth.

Clean progressively and gently.

It is not required to use any abrasive cleaning pads, wire wool or 
micro-fibre cloths to clean the product. Avoid a vigorous cleaning 
action, as this could contribute to denaturing and dulling the 
finish.

Abrasive or strong cleaning products containing ammonia, 
bleaches, alcohol, dyes, acids (hydrochloric, formic, phosphorus, 
chlorine or acetic) will be detrimental to the product finish.

If using a spray cleaner, apply the cleaning agent onto a soft cloth, 
never directly spray onto the product as the cleaner may enter 
gaps and openings and cause damage. Do not allow the cleaner to 
remain on the product for a period of time. After cleaning, rinse 
thoroughly with clean water.

If limescale has built up on your product do not attempt to chip 
this o� as this could damage the protective lacquer and lead to 
further damage. Several applications of lemon juice (not a 
concentrate) or white vinegar, followed by a thorough rinsing with 
clean water will slowly help to remove it.
After cleaning, dry with a soft cloth.

For full warranty information, visit https://sanipexgroup.com/
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METALLIC BASINS

To ensure your BAGNODESIGN & AQUAZONE product 
performs and gives many years of use, please follow these 
recommendations carefully, as any damages resulting from poor 
maintenance are not covered under the warranty.

Metallic wash basins have a living finish, which evolves over time, 
the surface of each wash basin is protected with a coat of wax 
which gives our wash basins a rich natural luster and slows the 
oxidation process. 

Our Metallic wash basins are individually hand crafted. Some 
finishing marks, solder spots, minor pitting, and small anomalies 
are to be expected which add to authenticity of the product.

The product can be cleaned with warm water, a mild soap and a 
clean soft cloth.

It is not required to use any abrasive cleaning pads, wire wool or 
micro-fibre cloths to clean the product. Avoid a vigorous cleaning 
action.

Abrasive or strong cleaning products containing ammonia, 
bleaches, alcohol, dyes, acids (hydrochloric, formic, phosphorus, 
chlorine or acetic) will be detrimental to the product finish.

If using a spray cleaner, apply the cleaning agent onto a soft cloth, 
never directly spray onto the product as the cleaner may enter 
gaps and openings and cause damage.

Residues of toiletries such as liquid soaps, shower gels, shampoos, 
hair dyes, perfumes, lipstick, after shave and nail varnish can also 
cause damage, carefully clean these using the methods above.

If a specialized cleaner is required, always follow the instructions 
provided on the cleaning product, this would include application 
and dosage. 

Always test the cleaning agent on an inconspicuous area before 
applying to the whole surface, do not allow the cleaner to remain 
on the product for a period of time. After cleaning, rinse 
thoroughly with clean water.

Ensure that specialized cleaners are only applied to the specific 
area and do not come into contact with other materials that could 
be a�ected by it.

We would not recommend the mixing of di�erent cleaning agents.

After cleaning, dry with a soft cloth.

For full warranty information, visit https://sanipexgroup.com/
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COMPOSITE STONE

To ensure your BAGNODESIGN & AQUAZONE product 
performs and gives many years of use, please follow these 
recommendations carefully, as any damages resulting from poor 
maintenance are not covered under the warranty.

The product can be cleaned with warm water, a mild soap and a 
clean soft cloth.

It is not required to use any abrasive cleaning pads, wire wool or 
micro-fibre cloths to clean the product. Avoid a vigorous cleaning 
action.

Abrasive or strong cleaning products containing ammonia, 
bleaches, alcohol, dyes, acids (hydrochloric, formic, phosphorus, 
chlorine or acetic) will be detrimental to the product finish.

If using a spray cleaner, apply the cleaning agent onto a soft cloth, 
never directly spray onto the product as the cleaner may enter 
gaps and openings and cause damage.

Residues of toiletries such as liquid soaps, shower gels, shampoos, 
hair dyes, perfumes, lipstick, after shave and nail varnish can also 
cause damage, carefully clean these using the methods above.

If a specialized cleaner is required, always follow the instructions 
provided on the cleaning product, this would include application 
and dosage. 

Always test the cleaning agent on an inconspicuous area before 
applying to the whole surface, do not allow the cleaner to remain 
on the product for a period of time. After cleaning, rinse 
thoroughly with clean water.

Ensure that specialized cleaners are only applied to the specific 
area and do not come into contact with other materials that could 
be a�ected by it.

We would not recommend the mixing of di�erent cleaning agents.

After cleaning, dry with a soft cloth.

Minor damage?
It is possible to repair minor damages using the 
BAGNOTEC/QUARTZ repair kit, Scratches and small chips can 
be removed by using the fine sanding pad and water, gently sand 
out the damage then clean the surface with acetone on a WHITE 
cloth to remove the residue and restore the surface.

Cleaning Products to use:
Repair Kit – BDS-BAGNOTEC-RPR-KIT

For full warranty information, visit https://sanipexgroup.com/
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MARBLE

To ensure your BAGNODESIGN & AQUAZONE product 
performs and gives many years of use, please follow these 
recommendations carefully, as any damages resulting from poor 
maintenance are not covered under the warranty.

The various Marbles used have been chosen for their strong 
concentration of fossils and as they are purely natural product, 
there will also be the presence of di�erent variations of veins, 
colors and shades, as well as micro cracks and small holes. This 
gives each piece the characteristic of being truly unique.

The product can be cleaned with warm water, a mild soap and a 
clean soft cloth.

It is not required to use any abrasive cleaning pads, wire wool or 
micro-fibre cloths to clean the product. Avoid a vigorous cleaning 
action.

Abrasive or strong cleaning products containing ammonia, 
bleaches, alcohol, dyes, acids (hydrochloric, formic, phosphorus, 
chlorine or acetic) will be detrimental to the product finish.

If using a spray cleaner, apply the cleaning agent onto the soft 
cloth, never directly spray onto the product as the cleaner may 
enter gaps and openings and cause damage

Residues of toiletries such as liquid soaps, shower gels, shampoos, 
hair dyes, perfumes, lipstick, after shave and nail varnish can also 
cause damage if not wiped up right away, this can allow the acids 
to react and eat away at the calcium carbonate in the stone, 
creating permanent markings.

If a specialized cleaner is required, always follow the instructions 
provided on the cleaning product, this would include application 
and dosage. 

Always test the cleaning agent on an inconspicuous area before 
applying to the whole surface, do not allow the cleaner to remain 
on the product for a period of time. After cleaning, rinse 
thoroughly with clean water.

Ensure that specialized cleaners are only applied to the specific 
area and do not come into contact with other materials that could 
be a�ected by it.

We would not recommend the mixing of di�erent cleaning agents.

After cleaning, dry with a soft cloth.

For full warranty information, visit https://sanipexgroup.com/
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FURNITURE & COUNTERTOPS

To ensure your BAGNODESIGN & AQUAZONE product 
performs and gives many years of use, please follow these 
recommendations carefully, as any damages resulting from poor 
maintenance are not covered under the warranty.

The product can be cleaned with warm water, a mild soap and a 
clean soft cloth.

Dry any spillages immediately with clean soft cloth, furniture 
should not be exposed to standing water or sustained moisture.

Keep wooden furniture clear of intense heat sources and damp 
areas, ensure that the bathroom environment is well ventilated.

It is not required to use any abrasive cleaning pads, wire wool or 
micro-fibre cloths to clean the product. Avoid a vigorous cleaning 
action.

Abrasive or strong cleaning products containing ammonia, 
bleaches, alcohol, dyes, acids (hydrochloric, formic, phosphorus, 
chlorine or acetic) will be detrimental to the product finish.

If using a spray cleaner, apply the cleaning agent onto the soft 
cloth, never directly spray onto the product as the cleaner may 
enter gaps and openings and cause damage.

Residues of toiletries such as liquid soaps, shower gels, shampoos, 
hair dyes, perfumes, lipstick, after shave and nail varnish can also 
cause damage, carefully clean these using the methods above.

If a specialized cleaner is required, always follow the instructions 
provided on the cleaning product, this would include application 
and dosage. 

Always test the cleaning agent on an inconspicuous area before 
applying to the whole surface, do not allow the cleaner to remain 
on the product for a period of time. After cleaning, rinse 
thoroughly with clean water.

Ensure that specialized cleaners are only applied to the specific 
area and do not come into contact with other materials that could 
be a�ected by it.

We would not recommend the mixing of di�erent cleaning agents.

Real wood veneer is a living material it is important to maintain 
using the above to ensure its structure, grain, porosity and color.

After cleaning, dry with a soft cloth.

For full warranty information, visit https://sanipexgroup.com/
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STAINLESS STEEL

To ensure your BAGNODESIGN & AQUAZONE product 
performs and gives many years of use, please follow these 
recommendations carefully, as any damages resulting from poor 
maintenance are not covered under the warranty.

The product can be cleaned with warm water, a mild soap and a 
clean soft cloth.

Ensure to clean in the direction of the grain.

It is not required to use any abrasive cleaning pads, wire wool or 
micro-fibre cloths to clean the product. Avoid a vigorous cleaning 
action.

Abrasive or strong cleaning products containing ammonia, 
bleaches, alcohol, dyes, acids (hydrochloric, formic, phosphorus, 
chlorine or acetic) will be detrimental to the product finish.

If using a spray cleaner, apply the cleaning agent onto the soft 
cloth, never directly spray onto the product as the cleaner may 
enter gaps and openings and cause damage.

Residues of toiletries such as liquid soaps, shower gels, shampoos, 
hair dyes, perfumes, lipstick, after shave and nail varnish can also 
cause damage, carefully clean these using the methods above.

Do not leave carbon steel items in contact with stainless-steel, 
especially if wet.

If a specialized cleaner is required, always follow the instructions 
provided on the cleaning product, this would include application 
and dosage. 

Always test the cleaning agent on an inconspicuous area before 
applying to the whole surface, do not allow the cleaner to remain 
on the product for a period of time. After cleaning, rinse 
thoroughly with clean water.

We would not recommend the mixing of di�erent cleaning agents.

Stainless-steel may discolour if left in contact with salts or acids 
for extended periods.

After cleaning, dry with a soft cloth.

For full warranty information, visit https://sanipexgroup.com/
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MIRRORS

To ensure your BAGNODESIGN & 
AQUAZONE product performs and gives many 
years of use, please follow these recommendations 
carefully, as any damages resulting from poor 
maintenance are not covered under the warranty.

The product can be cleaned with warm water, a mild 
soap and a clean chamois cloth.

It is not required to use any abrasive cleaning pads, wire 
wool or micro-fibre cloths to clean the product. Avoid a 
vigorous cleaning action.

Abrasive or strong cleaning products containing 
ammonia, bleaches, alcohol, dyes, acids (hydrochloric, 
formic, phosphorus, chlorine or acetic) will be 
detrimental to the product finish.

Do not use glass or window cleaners and other 
chemicals as these could damage the silver coating of 
the mirror and may cause ‘brown flecks’

Residues of toiletries such as liquid soaps, shower 
gels, shampoos, hair dyes, perfumes, lipstick, after 
shave and nail varnish can also cause damage, carefully 
clean these using the methods above.

After cleaning, always wipe the edges of the mirror dry.

For full warranty information, visit 
https://sanipexgroup.com/
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WHIRLPOOL SYSTEMS

What to do?...

Fill the bath with hot water with a minimum temperature of 35  C.

Pour approx. 330ml (1/3 of the bottle) of whirlpool cleaner into 
the water (mixture proportion 330ml per 200l of water)

Operate the whirlpool system for 5 minutes.

Stop the Whirlpool and let it rest for 2 hours.

Operate the whirlpool system for a further 5 minutes.

Empty the bath and thoroughly rinse with water.

What else to consider?...

Flush your Whirlpool once per month.

Never use the bath whilst the cleaning solution is applied.

BLOWER

Whirlpool
System
Cleaner

BLOWER (±)
ON/OFF CONTROL

LIGHT ON/OFF & 
COLOR CONTROL

SPA JETS



SOAP DISPENSERS

To ensure your BAGNODESIGN & AQUAZONE product performs 
and gives many years of use, please follow these recommendations 
carefully, as any damages resulting from poor maintenance are not 
covered under the warranty.

The product can be cleaned with warm water, a mild soap and a clean 
soft cloth.

It is not required to use any abrasive cleaning pads, wire wool or 
micro-fibre cloths to clean the product. Avoid a vigorous cleaning 
action.

Abrasive or strong cleaning products containing ammonia, bleaches, 
alcohol, dyes, acids (hydrochloric, formic, phosphorus, chlorine or 
acetic) will be detrimental to the product finish.

If using a spray cleaner, apply the cleaning agent onto the soft cloth, 
never directly spray onto the product as the cleaner may enter gaps 
and openings and cause damage.

Residues of toiletries such as liquid soaps, shower gels, shampoos, hair 
dyes, perfumes, lipstick, after shave and nail varnish can also cause 
damage, carefully clean these using the methods above.

If a specialized cleaner is required, always follow the instructions 
provided on the cleaning product, this would include application and 
dosage. 

If stainless-steel, use a specialized stainless-steel cleaner with a 
non-abrasive cloth when necessary on stubborn stains and ensure to 
clean in the direction of the grain.

Always test the cleaning agent on an inconspicuous area before 
applying to the whole surface, do not allow the cleaner to remain on the 
product for a period of time. After cleaning, rinse thoroughly with clean 
water.

Ensure that specialized cleaners are only applied to the specific area 
and do not come into contact with other materials that could be 
a�ected by it.

We would not recommend the mixing of di�erent cleaning agents.

Soap dispensers located in low-usage  areas should have the nozzles 
wiped down regularly to remove any hardened soap residue.

To clean and re-fill, empty all soap from the bottle and flush out with 
warm water, as this should remove any particles of dried up soap, shake 
out any excess water and allow to dry. After drying it can be re-filled. 
Use correct soap thickness, soap thickness is measured by viscosity, 
this viscosity should be between 100-3500 cps and should be 
‘pourable’ in consistency.

When re-filling it is advised to use a funnel to pour in liquid soaps, as 
this will eliminate any spillages that could damage electronic and 
internal components.

After cleaning, dry with a soft cloth.

For full warranty information, visit https://sanipexgroup.com/
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Note:



:مالحظات
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  موزع الصابون

لضمان أداء منتج بانیودیزاین و أقوازون  والحفاظ علیھ لسنوات طویلة، یرجى إتباع 
التوصیات بحذر حیث ال یغطي ھذا الضمان األضرار الناتجة عن سوء الصیانة.  

یمكن تنظیف المنتج بمیاه دافئة وصابون بإستخدام قطعة قماش ناعمة.   

ال یتطلب تنظیف المنتج إستخدام أي مواد تنظیف كاشطة أو اسفنج ستانلس أو قطعة  قماش 
بألیاف دقیقة، ویجب تجنب عملیات التنظیف التفاعلیة.  

حیث یؤدي ٕاستخدام مواد التنظیف الكاشطة اٴو مواد التنظیف القویة التي تحتوي على 
األمونیا والمبیضات والكحول واألصباغ واألحماض (ھیدروكلوریك اٴو فورمیك اٴو 

فوسفور اٴو كلورین اٴو اسیتیك) ٕالى ٕاتالف التشطیب النھائي للمنتج. 

في حال إستخدام المنظف الب خاخ قم بوضع مادة التنظیف على قطعة قماش ناعمة وال تقم 
بالرش مباشرة على المنتج ألن المنظف قد یدخل من الفتحات والتجاویف ویسبب الضرر. 

كما یمكن لبواقي  منتجات النظافة الشخصیة مثل الصابون السائل أو جل الحمام أوالشامبو 
أو صبغ الشعر أو العطور أو أحمر الشفاه أو كر یم ما بعد الحالقة أو ورنیش األظافر أن 

تسبب الضرر للمنتج ویجب تنظیفھ بإستخدام الطریقة الموضحة أعاله.

في حال الحاجة لمنظف خاص قم بإتباع التعلیمات الموفرة على عبوة منتج التنظیف، بما 
في ذلك طریقة اإلستخدام والكمیة.  

في حال تنظیف  مزع الصابون بطالء الفوالذ المقاوم للصدأ، استخدم منظف الفوالذ 
المقاوم للصدأ بقطعة قماش غیر خشنة عند الضرورة على البقع الصعبة وتأكد من التنظیف 

بإتجاه الحبوب.  

قم دائما بً فحص منتج  التنظیف على منطقة غیر  ظاھرة قبل وضعھ على كامل سطح 
المنتج، وال تترك مادة التنظیف على المنتج لفترة طویلة من الزمن، وبعد التنظیف قم بغسلھ 

جیداً بماء نظیف.  

تأكد من إستخدام مواد التنظیف الخاصة على المنطقة المحددة وال تضعھا على المواد 
األخرى التي قد تتفاعل معھا.  

ال یوصى بخلط األنواع المختلفة من مواد التنظیف. 

ال یوصى بخلط مواد التنظیف المختلفة. یجب مسح فوھة التفریغ في موزعات الصابون 
الواقعة باألماكن القلیلة اإلستخدام بشكل منتظم إلزالة أي بقایا صابون متراكمة.   

للتنظیف وإعادة الملئ قم بتفریغ كافة الصابون من العبوة وإشطفھا بماء دافئ إلزالة أي 
بواقي صابون جافة وخضھا إلزالة أي میاه زائدة وإتركھا لتجف، وبعد أن تجف یمكن  

ملئھا بإستخدام الصابون المناسب من حیث الكثافة وتقاس الكثافة بدرجة اللزوجة ویجب أن 
سنتیبواز  ویجب أن تكون قابلة للصب.   تكون حوالي 0053- 100

عند إعادة الملئ ینصح بإستخدام قمع لتعبئة السائل لتجنب حدوث إنسكاب للصابون والذي 
قد یؤدي إلى ضرر األجھزة اإللكترونیة والمكونات الداخلیة. 

بعد التنظیف یجب تجفیف المنتج بقطعة قماش ناعمة.

لمعلومات الكاملة حول الضمان یرجى زیارة الموقع
https://sanipexgroup.com/



 أنظمة تنظیف أحواض اإلستحمام بتقنیة  الدوامة

منفاخ (±) التحكم في التشغیل / اإلیقاف

سبا جیتس

منظف نظام ویرلبول

كیفیة التطبیق؟  
إملئ حوض اإلستحمام  بمیاه ساخنة بدرجة حرارة على األقل 35 مئویة.  

صب حوالي 330 مل (3/1 من العبوة) سائل التنظیف في الماء (النسبة  330 
مل لكل  200 مل ماء)

شغل نظام التنظیف بالدوامة لمدة 5 دقائق.   
أوقف نظام التنظیف بالدوامة وإتركھ لمدة  ساعتین.   
شغل نظام التنظیف بالدوامة لمدة 5 دقائق إضافیة.   

أفرغ حوض اإلستحمام و فرغھ من الماء تماما.   

األمور األخرى التي یجب اإلنتباه لھا؟  
إشطف نظام التنظیف بالدوامة مرة بالشھر.   

یمنع إستخدام حوض اإلستحمام أثناء وضع محلول التنظیف.  

تشغیل / إیقاف اإلضاءة
والتحكم في اللون 

منفاخ
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 المرایا

لضمان أداء منتج بانیودیزاین و أقوازون  والحفاظ علیھ لسنوات طویلة، 
یرجى إتباع  التوصیات بحذر حیث ال یغطي ھذا الضمان األضرار 

الناتجة عن سوء الصیانة.  

یمكن تنظیف المنتج بمیاه دافئة وصابون بإستخدام قطعة قماش ناعمة.  

ال یتطلب تنظیف المنتج إستخدام أي مواد تنظیف كاشطة أو اسفنج 
ستانلس ستیل أو قطعة قماش بألیاف دقیقة، ویجب تجنب عملیات 

التنظیف التفاعلیة.   

حیث یؤدي ٕاستخدام مواد التنظیف الكاشطة اٴو مواد التنظیف القویة التي 
تحتوي على األمونیا والمبیضات والكحول واألصباغ واألحماض 

(ھیدروكلوریك اٴو فورمیك اٴو فوسفور اٴو كلورین اٴو اسیتیك) ٕالى ٕاتالف 
التشطیب النھائي للمنتج. 

ال تستخدم منظف الزجاج أو النوافذ والمواد الكیمیائیة األخرى حیث یمكن 
أن تسبب  الضرر لطالء الفضة بالمرایا وقد یؤدي  إلى بقع بنیة.   

كما یمكن لبواقي  منتجات النظافة الشخصیة مثل الصابون السائل أو جل 
الحمام أو  الشامبو أو صبغ الشعر أو العطور أو أحمر الشفاه أو كریم ما 
بعد الحالقة أو ورنیش  األظافر أن تسبب الضرر للمنتج ویجب تنظیفھ 

بإستخدام الطریقة الموضحة أعاله.  

بعد التنظیف یجب تجفیف المنتج بقطعة قماش ناعمة.   

لمعلومات الكاملة حول الضمان یرجى زیارة الموقع
https://sanipexgroup.com/
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الفوالذ المقاوم للصد أ

لضمان أداء منتج بانیودیزاین و أقوازون  والحفاظ علیھ لسنوات طویلة، یرجى 
إتباع  التوصیات بحذر حیث ال یغطي ھذا الضمان األضرار الناتجة عن سوء 

الصیانة.

یمكن تنظیف المنتج بمیاه دافئة وصابون بإستخدام قطعة قماش ناعمة.   
تأكد من التنظیف بإتجاه الحبیبات.  

ال یتطلب تنظیف المنتج إستخدام أي مواد تنظیف كاشطة أو اسفنج ستانلس أو 
قطعة  قماش بألیاف دقیقة، ویجب تجنب عملیات التنظیف التفاعلیة.   

حیث یؤدي ٕاستخدام مواد التنظیف الكاشطة اٴو مواد التنظیف القویة التي 
تحتوي على األمونیا والمبیضات والكحول واألصباغ واألحماض 

(ھیدروكلوریك اٴو فورمیك اٴو فوسفور اٴو كلورین اٴو اسیتیك) ٕالى ٕاتالف 
التشطیب النھائي للمنتج. 

في حال إستخدام المنظف البخاخ قم بوضع مادة التنظیف على قطعة قماش 
ناعمة وال تقم  بالرش مباشرة على المنتج ألن المنظف قد یدخل من الفتحات 

والتجاویف ویسبب  الضرر.  

كما یمكن لبواقي  منتجات النظافة الشخصیة مثل الصابون السائل أو جل 
الحمام أو  الشامبو أو صبغ الشعر أو العطور أو أحمر الشفاه أو كریم ما بعد 
الحالقة أو ورنیش  األظافر أن تسبب الضرر للمنتج ویجب تنظیفھ بإستخدام 

الطریقة الموضحة أعاله.  

ال تترك مواد الفوالذ المعزز بالكربون على تالمس مباشر مع الفوالذ المقاوم 
للصدأ وخاصة إذا كانت رطبة.  

في حال الحاجة لمنظف خاص قم بإتباع التعلیمات الموفرة على عبوة منتج 
التنظیف، بما في ذلك طریقة اإلستخدام والكمیة.   

قم دائما بً فحص منتج  التنظیف على منطقة غیر  ظاھرة قبل وضعھ على كامل 
سطح  المنتج، وال تترك مادة التنظیف على المنتج لفترة طویلة من الزمن، 

وبعد التنظیف قم  بغسلھ جیداً بماء نظیف.   

تأكد من إستخدام مواد التنظیف الخاصة على المنطقة المحددة وال تضعھا على 
المواد  األخرى التي قد تتفاعل معھا.  

ال یوصى بخلط األنواع المختلفة من مواد التنظیف.   

قد تتغیر ألوان الست انلس ستیل في حال تركھا مالمسة لألمالح أو األحماض 
لفترات  طویلة.   

بعد التنظیف یجب تجفیف المنتج بقطعة قماش ناعمة.   

لمعلومات الكاملة حول الضمان یرجى زیارة الموقع
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األثاث ورفوف الجرانیت

لضمان أداء منتج بانیودیزاین و أقوازون  والحفاظ علیھ لسنوات طویلة، 
یرجى إتباع  التوصیات بحذر حیث ال یغطي ھذا الضمان األضرار الناتجة 

عن سوء الصیانة.

یمكن تنظیف المنتج بمیاه دافئة وصابون بإستخدام قطعة قماش ناعمة.   

قم بتنظیف أي سوائل مباشرة بقطعة قماش ناعمة  ویجب تجنب تعریض 
األثاث للمیاه أو  الرطوبة المستمرة.  

أبقي األثاث الخشبي بعید عن مصادر الحرارة الشدیدة واألماكن الرطبة، 
وتأكد أن بیئة  الحمام جیدة التھویة.   

ال یتطلب تنظیف المنتج إستخدام أي مواد تنظیف كاشطة أو اسفنج ستانلس أو 
قطعة  قماش بألیاف دقیقة، ویجب تجنب  عملیات التنظیف التفاعلیة.   

حیث یؤدي ٕاستخدام مواد التنظیف الكاشطة اٴو مواد التنظیف القویة التي 
تحتوي على األمونیا والمبیضات والكحول واألصباغ واألحماض 

(ھیدروكلوریك اٴو فورمیك اٴو فوسفور اٴو كلورین اٴو اسیتیك) ٕالى ٕاتالف 
التشطیب النھائي للمنتج. 

في حال إستخدام المنظف البخاخ قم بوضع مادة التنظیف على قطعة قماش 
ناعمة وال تقم  بالرش مباشرة على المنتج ألن المنظف قد یدخل من الفتحات 

والتجاویف ویسبب  الضرر.  

كما یمكن لبواقي  منتجات النظافة الشخصیة مثل الصابون السائل أو جل 
الحمام أو  الشامبو أو صبغ الشعر أو العطور أو أحمر الشفاه أو كریم ما بعد 
الحالقة أو ورنیش  األظافر أن تسبب الضرر للمنتج ویجب تنظیفھ بإستخدام 

الطریقة الموضحة أعاله.

في حال الحاجة لمنظف خاص قم بإتباع التعلیمات الموفرة على عبوة منتج 
التنظیف، بما في ذلك طریقة اإلستخدام والكمیة.   

قم دائما بً فحص منتج  التنظیف على منطقة غیر  ظاھرة قبل وضعھ على 
كامل سطح  المنتج، وال تترك مادة التنظیف على المنتج لفترة طویلة من 

الزمن، وبعد التنظیف قم  بغسلھ جیداً بماء نظیف.   

تأكد من إستخدام مواد التنظیف الخاصة على المنطقة المحددة وال تضعھا على 
المواد  األخرى التي قد تتفاعل معھا.   

ال یوصى بخلط األنواع المختلفة من مواد التنظیف. 

فینیر الخشب الحقیقي ھو مادة حیة وضروریة للمحافظة على إستخدام المنتج 
لضمان  ھیكلھ ولونھ وشكلھ وجودتھ.

 بعد التنظیف یجب تجفیف المنتج بقطعة قماش ناعمة.  

لمعلومات الكاملة حول الضمان یرجى زیارة الموقع
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الرخام

لضمان أداء منتج بانیودیزاین و أقوازون  والحفاظ علیھ لسنوات طویلة، 
یرجى إتباع  التوصیات بحذر حیث ال یغطي ھذا الضمان األضرار الناتجة 

عن سوء الصیانة.

الرخام المختلف المستخدم تم إختیاره لتركیزه القوي وإحتواءه على األحاجیر 
وألنھ منتج  طبیعي صافي، كما یوجد فیھ عروق مختلفة األلوان واألشكال 

وشقوق وحفر متناھیة  الصغر، وھذا یمنح القطعة خصائص فریدة.   

یمكن تنظیف المنتج بمیاه دافئة وصابون بإستخدام قطعة قماش ناعمة.   

ال یتطلب تنظیف المنتج إستخدام أي مواد تنظیف كاشطة أو اسفنج ستانلس أو 
قطعة  قماش بألیاف دقیقة، ویجب تج نب عملیات التنظیف التفاعلیة.   

حیث یؤدي ٕاستخدام مواد التنظیف الكاشطة اٴو مواد التنظیف القویة التي 
تحتوي على األمونیا والمبیضات والكحول واألصباغ واألحماض 

(ھیدروكلوریك اٴو فورمیك اٴو فوسفور اٴو كلورین اٴو اسیتیك) ٕالى ٕاتالف 
التشطیب النھائي للمنتج. 

في حال إستخدام المنظف البخاخ قم بوضع مادة التنظیف على قطعة قماش 
ناعمة وال تقم  بالرش مباشرة على المنتج ألن المنظف قد یدخل من الفتحات 

والتجاویف ویسبب  الضرر.  

كما یمكن لبواقي  منتجات النظافة الشخصیة مثل الصابون السائل أو جل 
الحمام أو  الشامبو أو صبغ الشعر أو العطور أو أحمر الشفاه أو كریم ما بعد 
الحالقة أو ورنیش  األظافر أن تسبب الضرر للمنتج ویجب تنظیفھ بإستخدام 

الطریقة الموضحة أعاله.

في حال الحاجة لمنظف خاص قم بإتباع التعلیمات الموفرة على عبوة منتج 
التنظیف، بما في ذلك طریقة اإلستخدام والكمیة.  

قم دائما بً فحص منتج  التنظیف على منطقة غیر  ظاھرة قبل وضعھ على 
كامل سطح  المنتج، وال تترك مادة التنظیف على المنتج لفترة طویلة من 

الزمن، وبعد التنظیف قم  بغسلھ جیداً بماء نظیف.  

تأكد من إستخدام مواد التنظیف الخاصة على المنطقة المحددة وال تضعھا على 
المواد  األخرى التي قد تتفاعل معھا.   

ال یوصى بخلط األنواع المختلفة من مواد التنظیف.   

بعد التنظیف یجب تجفیف المنتج بقطعة قماش ناعمة.   

لمعلومات الكاملة حول الضمان یرجى زیارة الموقع
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 األحجار المركبة

لضمان أداء منتج بانیودیزاین و أقوازون  والحفاظ علیھ لسنوات طویلة، یرجى 
إتباع  التوصیات بحذر حیث ال یغطي ھذا الضمان األضرار الناتجة عن سوء 

الصیانة. 
یمكن تنظیف المنتج بمیاه دافئة وصابون بإستخدام قطعة قماش ناعمة.  

ال یتطلب تنظیف المنتج إستخدام أي مواد تنظیف كاشطة أو اسفنج ستانلس أو 
قطعة  قماش بألیاف دقیقة، ویجب تجنب عملیات التنظیف التفاعلیة.   

حیث یؤدي ٕاستخدام مواد التنظیف الكاشطة اٴو مواد التنظیف القویة التي تحتوي 
على األمونیا والمبیضات والكحول واألصباغ واألحماض (ھیدروكلوریك اٴو 

فورمیك اٴو فوسفور اٴو كلورین اٴو اسیتیك) ٕالى ٕاتالف التشطیب النھائي للمنتج. 

في حال إستخدام المنظف الب خاخ قم بوضع مادة التنظیف على قطعة قماش 
ناعمة وال تقم  بالرش مباشرة على المنتج ألن المنظف قد یدخل من الفتحات 

والتجاویف ویسبب  الضرر.  

كما یمكن لبواقي  منتجات النظافة الشخصیة مثل الصابون السائل أو جل 
الحمام أو  الشامبو أو صبغ الشعر أو العطور أو أحمر الشفاه أو كر یم ما بعد 
الحالقة أو ورنیش  األظافر أن تسبب الضرر للمنتج ویجب تنظیفھ بإستخدام 

الطریقة الموضحة أعاله.

في حال الحاجة لمنظف خاص قم بإتباع التعلیمات الموفرة على عبوة منتج 
التنظیف، بما في ذلك طریقة اإلستخدام والكمیة.   

قم دائما بً فحص منتج  التنظیف على منطقة غیر  ظ اھرة قبل وضعھ على 
كامل سطح  المنتج، وال تترك مادة التنظیف على المنتج لفترة طویلة من 

الزمن، وبعد التنظیف قم  بغسلھ جیداً بماء نظیف.   

تأكد من إستخدام مواد التنظیف الخاصة على المنطقة المحددة وال تضعھا على 
المواد  األخرى التي قد تتفاعل معھا.   

ال یوصى بخلط األنواع المختلفة من مواد التنظیف.   

بعد التنظیف یجب تجفیف المنتج بقطعة قماش ناعمة.   

الضرر الخفیف؟ 
من الممكن إصالح األضرار الخفیفة بإستخدام  مجموعة اإلصالح بان یوتیك/

كوارتز،  ویمكن إزالة الكشوط والحك بإستخدام ورق سنفرة ناعم وماء وبلطف 
إلزالة الضرر عند التنظیف للسطح بإستخدام أسیتون بقماش أبیض إلزالة 

البواقي وتنظیف السطح. 

تستخدم منتجات التنظیف بإستخدام:  
 BDS-BAGNOTEC-RPR-KIT – عدة اإلصالح

لمعلومات الكاملة حول الضمان یرجى زیارة الموقع
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أحواض الغسیل المعدنیة

لضمان أداء منتج بانیودیزاین و أقوازون  و الحفاظ علیھ لسنوات طویلة، 
یرجى إتباع  التوصیات بحذر حیث ال یغطي ھذا الضمان األضرار الناتجة عن 

سوء الصیانة.

تشطیب أحواض الغسیل حي ویتطور بمرور الوقت، وسطح كل حوض محمي 
بطبقة  شمعیة تمنح الحوض لمعان طبیعي وبطئ في عملیة التأكسد.   

 أحواض الغسیل تمت صناعتھا بشكل فردي ویدوي، لذا یتوقع وجود بعض 
عالمات التشطیب ونقط اللحام وبعض النقاط الصغیرة وبعض التشوھات وھي 

تضیف طابع  األصالة للمنتج.   

یمكن تنظیف المنتج بمیاه دافئة وصابون بإستخدام قطعة قماش ناعمة.   

ال یتطلب تنظیف المنتج إستخدام أي مواد تنظیف كاشطة أو اسفنج ستانلس أو 
قطعة  قماش بألیاف دقیقة، ویجب تجنب عملیات التنظیف التفاعلیة.   

حیث یؤدي ٕاستخدام مواد التنظیف الكاشطة اٴو مواد التنظیف القویة التي 
تحتوي على األمونیا والمبیضات والكحول واألصباغ واألحماض 

(ھیدروكلوریك اٴو فورمیك اٴو فوسفور اٴو كلورین اٴو اسیتیك) ٕالى ٕاتالف 
التشطیب النھائي للمنتج. 

في حال إستخدام المنظف البخاخ قم بوضع مادة التنظیف على قطعة قماش 
ناعمة وال تقم  بالرش مباشرة على المنتج ألن المنظف قد یدخل من الفتحات 

والتجاویف ویسبب  الضرر.  

كما یمكن لبواقي  منتجات النظافة الشخصیة مثل الصابون السائل أو جل 
الحمام أو  الشامبو أو صبغ الشعر أو العطور أو أحمر الشفاه أو كریم ما بعد 
الحالقة أو ورنیش  األظافر أن تسبب الضرر للمنتج ویجب تنظیفھ بإستخدام 

الطریقة الموضحة أعاله.

في حال الحاجة لمنظف خاص قم بإتباع التعلیمات الموفرة على عبوة منتج 
التنظیف، بما في ذلك طریقة اإلستخدام والكمیة.   

قم دائما بً فحص منتج  التنظیف على منطقة غیر  ظاھرة قبل وضعھ على 
كامل سطح  المنتج، وال تترك مادة التنظیف على المنتج لفترة طویلة من 

الزمن، وبعد التنظیف قم  بغسلھ جیداً بماء نظیف.   

تأكد من إستخدام م واد التنظیف الخاصة على المنطقة المحددة وال تضعھا على 
المواد  األخرى التي قد تتفاعل معھا.   

ال یوصى بخلط األنواع المختلفة من مواد التنظیف.   

بعد التنظیف یجب تجفیف المنتج بقطعة قماش ناعمة.   
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لضمان أداء منتج ات  با نیودیزاین  و  أقوازون  و الحفاظ علیھا لسنوات 
طویلة، یرجى إتباع  التوصیات بحذر حیث ال یغطي ھذا الضمان 

األضرار الناتجة عن سوء  الصیانة.  

یمكن تنظیف المنتج  بمیاه دافئة وصابون بإستخدام قطعة قماش ناعمة.   

نظیف بشكل تدریجي وبرفق. 

ال یتطلب تنظیف المنتج إستخدام أي مواد تنظیف كاشطة أو اسفنج ستانلس  
أو قطعة  قماش بألیاف دقیقة، ویجب تجنب عملیات التنظیف التفاعلیة 

ألنھا قد تتلف وتشوه الطالء  الخارجي.  

حیث یؤدي ٕاستخدام مواد التنظیف الكاشطة اٴو مواد التنظیف القویة التي 
تحتوي على األمونیا والمبیضات والكحول واألصباغ واألحماض 

(ھیدروكلوریك اٴو فورمیك اٴو فوسفور اٴو كلورین اٴو اسیتیك) ٕالى ٕاتالف 
التشطیب النھائي للمنتج. 

في حال إستخدام المنظف البخاخ قم بوضع مادة التنظیف على قطعة قماش 
ناعمة وال تقم  بالرش مباشرة على المنتج ألن المنظف قد یدخل من 

الفتحات والتجاویف ویسبب  الضرر، وال تترك مادة التنظیف على المنتج 
بماء نظیف.   لفترة طویلة من الزمن، وبعد التنظیف قم  بغسلھ جیداً 

في حال تراكم طبقات الجیر على المنتج ال تحاول حكھا ألنھا قد تضر 
بطالء الحمایة وتؤدي لضرر إضافي، ٕان وضع عصیر اللیمون (الغیر 

مركز) اٴو الخل األبیض الذي یتبع بالتنظیف العمیق باستخدام میاه نظیفة 
یساعد ببطئ ٕازالتھا.

ناعمة.  بعد التنظیف، جفف المنتج باستخدام قطعة قماش 

لمعلومات الكاملة حول الضمان یرجى زیارة الموقع
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العنایة والصیانة

لضمان أداء منتج بانیودیزاین و أقوازون  والحفاظ علیھ لسنوات طویلة، یرجى إتباع  التوصیات بحذر حیث ال یغطي 
ھذا الضمان األضرار الناتجة عن سوء  الصیانة.  

باإلمكان تنظیف معظم المنتجات بمیاه دافئة وصابون بإستخدام قطعة قماش ناعمة. 

ال یتطلب تنظیف المنتج باستخدام اٴي مواد تنظیف كاشطة اٴو اسفنج ستانلس اٴو قطعة قماش بألیاف دقیقة، ویجب تجنب 
عملیات التنظیف التفاعلیة 

حیث یؤدي ٕاستخدام مواد التنظیف الكاشطة اٴو مواد التنظیف القویة التي تحتوي على األمونیا والمبیضات والكحول واألصباغ 
واألحماض (ھیدروكلوریك اٴو فورمیك اٴو فوسفور اٴو كلورین اٴو اسیتیك) ٕالى ٕاتالف التشطیب النھائي للمنتج. 

في حال إستخدام المنظف البخاخ قم بوضع مادة التنظیف على قطعة قماش ناعمة وال تقم  بالرش مباشرة على المنتج ألن 
المنظف قد یدخل من الفتحات والتجاویف ویسبب  الضرر.  

ما  یمكن لبواقي  منتجات النظافة الشخصیة مثل  الصابون السائل أو جل الحمام أو الشامبو أو صبغ الشعر أو العطور 

أو أحمر الشفاه أو كریم ما بعد الحالقة أو ورنیش  األظافر أن تسبب الضرر للمنتج ویجب تنظیفھ بإستخدام الطریقة 
الموضحة أعاله. 

 في حال الحاجة لمنظف خاص قم بإتباع التعلیمات الموفرة على عبوة منتج التنظیف، بما في ذلك طریقة اإلستخدام 
والكمیة.   

قم دائما بفحص منتج التنظیف على منطقة غیر ظاھرة قبل وضعھا على كامل سطح المنتج، وال تترك مادة التنظیف 
على المنتج لفترة طویلة من الزمن، وبعد التنظیف قم بغسلھا جیداً بماء نظیف. 

تأكد من إستخدام مواد التنظیف الخاصة على المنطقة المحددة وال تضعھا على المواد  األخرى التي قد  تتفاعل معھا.   

 . ال یوصى بخلط األنواع المختلفة من مواد التنظیف

بعد التنظیف یجب تجفیف المنتج بقطعة قماش ناعمة. 

للعنایة الخاصة اإلضافیة والمعلومات حول الصیانة یرجى اإلطالع على مواصفات المنتج الفردیة عند تطبیقھا.  

للمعلومات الكاملة حول الضمان یرجى زیارة الموقع 

https://sanipexgroup.com/
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