
GARANTIE 

Onze foliefronten komen zonder uitzondering uit onze eigen fabriek. We kunnen er dan ook op 
toezien dat de kwaliteit van de gebruikte materialen en onderdelen volledig beantwoordt aan 
onze zeer hoge normen. Een Folietec Front is gemaakt om jaren mee te gaan. Wij geven 5 jaar 
volledige fabrieksgarantie.

Wilt u aanspraak maken op garantie:
-  Dan dienen de producten gebruikt en onderhouden zijn volgens de onderhoudsinstructies.
-  De leveringsdatum is het aanvangsmoment voor de garantietermijn.
-  Op al onze producten geven wij een garantie van 5 jaar op verwerkingskwaliteit en 

productiefouten. Onder de garantie vallen gebreken die aantoonbaar zijn opgetreden 
door een foutieve productie en/of foutieve grondstoffen, ondanks de inachtneming van de 
onderhoudsinstructies. 

-  De geleverde producten moeten die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van 
de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij 
bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. 
Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op vervanging van 
de betreffende producten.

-  De garantieprestatie bestaat uit het nieuw leveren van het betreffende product. Kosten van 
arbeid (montage-, reiskosten, transport) zijn niet in de garantieprestatie opgenomen.

Praktische tips
Bescherming 
- Het kan zijn dat uw nieuwe keukenfronten zijn voorzien van een beschermfolie. 
- Deze beschermfolie voorkomt schade tijdens het transport of de montage van de deuren. 
-  Na het verwijderen van de beschermfolie zal de laklaag in 48 uur uitharden. Wacht deze 

periode met het schoonmaken van de producten om krassen en doffe plekken te voorkomen.
 
Schoonmaak 
-  Gebruik uitsluitend milde, in water oplosbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen, waarvan 

in de productinformatie uitdrukkelijk staat dat die geschikt zijn voor keukenmeubelen. 
-  Wij adviseren een reiniging met handwarm water en een zachte, vochtige doek. Droog alle 

oppervlakken zorgvuldig af. 
-  Verwijder vuil zo snel mogelijk. Verse vlekken kunnen eenvoudiger worden verwijderd als 

dit zo snel mogelijk gebeurd. Gebruik bij hardnekkige verontreinigingen uitsluitend in water 
oplosbare reinigingsmiddelen. 

-  Lees de aanwijzingen van de fabrikant van microvezeldoekjes: deze kunnen verschillende 
oppervlaktestructuren hebben en daarmee het oppervlak beschadigen  zoals krassen, 
kringen en doffe plekken.

-  Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen en houd/maak alle oppervlakken 
snel en grondig droog. Gebruik nooit een stoomreiniger of stromend water uit een slang. 
Dit kan uitzetting veroorzaken en de meubeldelen onherstelbaar beschadigen.

Aandacht 
Probeer altijd de inwerking van vocht, damp en hitte te voorkomen:
-  Zet tijdens het koken altijd de afzuigkap aan
-  Zet de vaatwasser deur volledig open of volledig dicht als de vaatwasser gereed is
-  Staand water direct verwijderen om inwerken te voorkomen.
-  De keuken moet in een ruimte met een normaal klimaat staan, zowel met betrekking tot de 

temperatuur als ook voor de luchtvochtigheid.


