
  



 
Onderhoudstips Badkamermeubilair 
 
 
Een nieuwe badkamer met een Ocean badkamer meubel is prachtig, en daar wil je natuurlijk zo lang mogelijk van 
kunnen genieten. Maar niet alleen het meubel, maar ook de kranen en spiegel blijven langer mooi met de 
volgende tips. 
 
Als je na elke wasbeurt even de wasbak naspoelt met koud water en een doekje om eventuele zeepresten of 
achtergebleven scheerschuim te verwijderen, dan blijft deze, zonder schoonmaakmiddelen te hoeven gebruiken 
langer mooi. Zitten er vlekken in of op je waskom of wastafel, maak dan het mineraalmarmer schoon met een 
vochtige doek en — zeker de eerste 4 weken — wat lauwwarm water. Als de vlekken weg zijn, wijf je met een 
droge doek de waskom/tafel droog. 
 
Heb je een doffe plek in je wasbak? Met een polijstwas (mag niet oliehoudend zijn) die je ook voor je auto 
gebruikt, poets je deze er zo weer uit. Lichte krasjes kan je wegschuren met waterproof schuurpapier (vanaf 
korrel P 800), door 10 tot 15 seconden over de vlek heen te gaan, des te minder je hoeft te schuren des te beter 
het voor je wastafel en kom is, uiteraard). Zet daarna de wastafel en kom weer in de was. 
 
Hoewel mineraalmarmer uitermate geschikt is om waskommen en wastafels van te maken kunnen sterke zuur- 
natriumhydroxide- of looghoudende afvoerreinigers en ontstoppers of andere agressieve oplosmiddelen, 
haarkleurmiddelen, schuurmiddel bevattende reinigers, ammoniak, aceton of andere mogelijke agressieve stoffen 
uw waskom of wastafel blijvend beschadigen. Maar ook een handwasje in je badkamerwastafel kan uw waskom 
beschadigen. Twijfel je aan de geschiktheid van een schoonmaak product? Neem dan contact op met onze 
klantenservice. 
 
Wil je het meubel zelf schoonmaken dan doet een natte zachte doek met wat allesreiniger, groene zeep of 
schoonmaakazijn wonderen. Ook hier geldt gebruik geen agressieve middelen. De lade van het meubel zijn 
eenvoudig te verwijderen, zodat je de binnen en buitenzijde van het meubel eenvoudig schoon kan maken, 
zonder het te beschadigen. Losse onderdelen zoals de afvoerplug kunnen op dezelfde manier schoongemaakt 
worden als het meubel. 

 


