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In dit document vindt u tips waarmee u uw douchecabine in topconditie kunt houden.  
 
 

Algemeen 

• Houd er bij het reinigen en onderhouden van uw douchecabine rekening mee dat onjuist of 
onzorgvuldig reinigen of onderhouden de dekking van onze garantie kan beperken of uitsluiten. Meer 
informatie over onze garantievoorwaarden vindt u in onze algemene koopvoorwaarden.  

• Het gebruik van schurende en bijtende middelen en toebehoren is af te raden, omdat deze het 
oppervlak van uw douchecabine aantasten en krassen, doffe plekken, verkleuringen en andere 
beschadigingen kunnen veroorzaken. 

• Combineer nooit reinigingsmiddelen. 
 
 

Na elk gebruik 

• Spoel het douchegordijn licht af om eventuele zeepresten te verwijderen. 

• Binnenzijde van de douche afspoelen met lauwwarm water en eventueel een zacht 
schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep. 

• Afnemen met een zachte droge doek. 

• Buitenzijde afnemen met een vochtige doek. 

• Afvoer vrijmaken van eventueel achtergebleven haren, zeepresten, etc.  

• Bleekmiddel kunt u alleen gebruiken om de afvoer en de pomp goed door te spoelen. Een dopje 
bleek is voldoende. Daarna goed naspoelen.  

• Veeg als u klaar bent ook even met een stuk keukenpapier of een (hand)doek over de kraan, zodat 
ook deze vrij blijft van kalkaanslag. 

• Laat het gordijn na gebruik enigszins openstaan, zodat de cabine goed kan luchten.  
 
 

Kalkaanslag - Verkleuring 

• Het verwijderen van kalkaanslaag kunt u doen met 50º warm natuurazijn. Aanbrengen met een 
zachte doek, kort in laten werken en afspoelen. Hierdoor blijft de doorstroming optimaal. 

• Verkleuring kunt u proberen te verwijderen met citroenzuur of wijnsteenzuur. Grondig afspoelen na 
schoonmaken.    

 
 

Douchegordijn 

• Het douchegordijn is gemakkelijk te wassen in de wasmachine.  

• Maak eerst de knopen boven en beneden en vervolgens het gordijn rustig los van de klittenbandstrips 

aan de zijkant. Was het gordijn op 40º zonder wasmiddel, zodat zeepresten worden opgelost en 
weggespoeld. Lukt het niet de zeepresten te verwijderen, dan nogmaals maar dan met wasmiddel. 
Plaats het gordijn terug. 
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Inlegvloer - Optioneel Design Line 
• De inlegvloer van de Design Line kunt u voorzichtig optillen en tegen de achterwand plaatsen. Let u 

hierbij op de stiksels van het douchegordijn. Vervolgens kunt u de onderkant afspoelen en een dopje 
bleek in het putje gieten.  
 

 

Maandelijks  
Controleer of de onderdelen intact en compleet zijn: 

• Wanden 

• Handgrepen  

• Douchebak 

• Vloer 

• Afvoer 

• Schroeven; zijn deze goed aangedraaid 

• Douchegordijn; lopen de knopen niet soepel over de rails dan kunt u deze insmeren met vaseline.  
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