
 
 
 
 
 

    OPTIMÁLNA STAROSTLIVOSŤ 
      PRE VAŠU KÚPEĽŇU 

 
Informácie a rady, ako sa starať 

o produkty Villeroy&Boch 
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KVALITA SI ZASLÚŽI STAROSTLIVOSŤ 
 
 

Na čistú a dobre udržiavanú kúpeľňu je radosť pozrieť. Aby všetko vyzeralo ako nové čo najdlhšie, je potrebné 
kúpeľni venovať náležitú starostlivosť.   
 
V tomto materiáli nájdete mnoho informácií, ktoré vám pomôžu pri starostlivosti o rôzne povrchové úpravy, 
nábytok, vodovodné batérie a armatúry. Nájdete tu aj niekoľko rád od našich zamestnancov, ktorí majú široké 
praktické skúsenosti, ako aj z našich najnovších výskumných poznatkov. 
 
Prajeme vám veľa rokov radosti s našimi produktmi Villeroy&Boch. 

 
 
 

KERAMICKÉ PRODUKTY WELLNESS NÁBYTOK, BATÉRIE A ARMATÚRY 

Všeobecne o keramike 4-5 Acryl 14-15 Drevený kúpeľňový nábytok 18-21 

CeramicPlus 6-9 Quaryl® 16-17 Batérie a armatúry 22-23 

TitanCeram 10-11     

AntiBac 12-13     
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KERAMICKÉ PRODUKTY 
Moderná klasika 
 
Keramika Villeroy&Boch predstavuje vysokokvalitné ľahko čistiteľné produkty s vynikajúcimi hygienickými 
vlastnosťami. Špeciálne vyvinutá glazúra je dôležitou charakteristikou, ktorá zaisťuje vysokú odolnosť povrchových 
plôch, dokonalú nepriepustnosť a maximálnu teplotnú odolnosť.  
 
VÝHODY KERAMIKY VILLEROY&BOCH 
Keramika Villeroy&Boch je pôsobivá svojimi vynikajúcimi hygienickými vlastnosťami v kombinácii s vysokou 
tepelnou stabilitou a výbornou odolnosťou proti tvorbe škvŕn. Táto keramika je tiež odolná voči nárazom a 
poškriabaniu a má protišmykový efekt. Takéto ľahko udržiavateľné povrchové plochy sú v ponuke v rôznych 
moderných farbách a dekoroch. 
 
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 
Sanitárna keramika Villeroy&Boch má hladký, hutný povrch takmer  úplne odolný proti poškriabaniu a všetkým 
bežným kyselinám a zásadám používaným v domácnostiach. Na každodennú starostlivosť bežne stačí len čistá 
voda a vlhká handrička. 
Stopy po vode, zvyšky po mastnote alebo mydle možno ľahko odstrániť čistiacim prostriedkom určeným do 
kúpeľní. Umožňuje aj rýchle a jednoduché odstraňovanie vápenatých usadenín. 
 

 
 

 
 
 
Ďalšou možnosťou je odstraňovač vodného kameňa zo špecializovaného obchodu, ktorý možno aplikovať podľa 
odporúčaní výrobcu. 
 
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať látkam, ktoré obsahujú vysoké množstvo fluóru, ako sú napríklad 
odstraňovače hrdze alebo zubné pasty. Ak sa neodstránia, môže to mať za následok vznik škvŕn.  
Pri väčšom znečistení odporúčame neabrazívny tekutý alebo krémový kúpeľňový čistiaci prostriedok. Ešte 
efektívnejšie výsledky sa dosiahnu, ak sa nanesie prípravok mäkkou špongiou, ktorá nezanecháva škrabance. 
  
 
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
Dôkladne si prečítajte odporúčania výrobcu týkajúce sa použitia. Ak by ste mali pochybnosti, otestujte čistiaci 
prípravok alebo produkt starostlivosti o keramiku najprv na skrytej časti. 
Je veľmi dôležité, aby ste nepoužívali veľmi agresívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch 
keramiky, napríklad: 
  odmasťovacie krémové alebo práškové prípravky, 
  koncentrované čističe odpadu, 
  čistiace prípravky na batérie a nehrdzavejúcu oceľ, 
  práškové čističe WC toaliet. 
Odporúčame takéto produkty vôbec nepoužívať, alebo v prípade čističov odtoku, čističov batérií a nerezu dbať na 
to, aby sa nedostali do priameho styku s keramickým povrchom. 
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CERAMICPLUS 
Menej čistenia –  viac času užívať si život 
 
 
 

 
 

   HYGIENICKÁ POVRCHCOVÁ ÚPRAVA 
Váš nový keramický produkt vyzerá úžasne – a rovnako ľahko sa udržiava. Spolu s vašou voľbou vynikajúceho 
dizajnu a špičkovej kvality ste si zároveň zvolili kúpu produktu s veľmi malými nárokmi na údržbu: CeramicPlus 
je inovačný produkt vývoja výskumného laboratória spoločnosti Villeroy&Boch inšpirovaný najnovšími vedeckými 
poznatkami z oblasti fyzikálnych vlastností materiálov. 
 
VÝHODY PRODUKTOV CERAMICPLUS OD VILLEROY&BOCH 
Spoločnosti Villeroy&Boch sa podarilo zlepšiť vlastnosti keramiky pomocou špeciálneho procesu, ktorý poskytuje 
keramike CeramicPlus trvanlivú povrchovú úpravu. Voda vytvára pri styku s povrchom CeramicPlus kvapky, 
ktoré potom rýchlejšie stekajú a ľahšie odtekajú do odtoku, pričom so sebou nesú čiastočky vodného kameňa 
a špiny. 
CeramicPlus je trvanlivá keramika odolná voči poškriabaniu, ktorá nie je citlivá na pôsobenie kyselín a zásad. 
Produkty CeramicPlus sú pôsobivé svojimi vynikajúcimi hygienickými vlastnosťami a širokou paletou farieb. 
 
ÚČINNEJŠIE ČISTENIE VĎAKA CERAMICPLUS 
 10% doterajšieho času potrebného na čistenie* 
 10% doterajšieho čistiaceho produktu*  
 10% doterajšej spotreby vody** 

 
 

 

Tečúce kvapaliny  
na konvenčnom 

keramickom povrchu 

Vďaka CeramicPlus  
kvapalina stečie rýchlejšie 

a keramika zostane čistejšia 

Nečistoty a vodný kameň 
sa viac usadzujú  
na konvenčnom 

keramickom povrchu 

Vďaka CeramicPlus 
nečistoty na povrchu 

ťažšie uľpievajú. Ľahšie 
sa čistí aj vodný kameň. 
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 * Pri odstraňovaní vodného kameňa v porovnaní so štandardnou keramikou  
(štúdia Výskumného ústavu čistiacich techník wfk-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie) 
** Keď má stopy po špinavej vode v porovnaní so štandardnou keramikou  
(štúdia Výskumného ústavu čistiacich techník wfk-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie) 



 
 

 
CERAMICPLUS  
 
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 
CeramicPlus sa výrazne ľahšie čistí než konvenčná keramika. 
 

Na každodennú starostlivosť o túto keramiku odporúčame mäkkú špongiu, ktorá nezanecháva škrabance, alebo 
handričku a čistú vodu. 
 

Ak chcete použiť čistiaci prostriedok, zvoľte štandardný univerzálny čistiaci prípravok. Nepoužívajte agresívne, 
drsné (abrazívne) produkty alebo také, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. 
 

Ani veľmi odolná špina alebo zaschnutý vodný kameň nie sú dôvodom na znepokojenie. Výhoda: ľahká údržba 
CeramicPlus pomáha zaisťovať optimálnu hygienu, sviežosť a čisté povrchové plochy spôsobom ohľaduplným 
k životnému prostrediu bez toho, aby bolo potrebné používať agresívne detergenty. Skutočná výhoda v kúpeľni! 
Testované a overené Výskumným ústavom čistiacich techník (wfk-Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie). 
Na väčšie znečistenie vo všeobecnosti odporúčame jemný čistiaci prostriedok určený na čistenie kúpeľní alebo 
jemný univerzálny čistiaci prostriedok. 
 

V prípade veľmi odolnej špiny stačí nechať čistiace prostriedky určené do kúpeľní alebo na odstraňovanie 
vodného kameňa pôsobiť cez noc. Ideálny je gél alebo penové čistiace prostriedky, nakoľko sa dobre držia na 
šikmých plochách. ALEBO: stačí na znečistené miesto položiť handričku namočenú do čistiaceho prostriedku. 
 

 

 
 
 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
CeramicPlus odoláva všetkým bežným kyselinám a zásadám, ktoré sa používajú v domácnosti (vrátane 
kozmetických výrobkov a medicínskych prípravkov obsahujúcich rozpúšťadlá, alkohol alebo acetón). 
Ako všetky keramické povrchy aj CeramicPlus možno poškodiť opakovaným používaním: odmasťovacích krémov 
alebo práškov, koncentrovaných čističov odpadov, čistiacich prípravkov na vodovodné batérie a nerezové prvky 
alebo bieliacich činidiel obsahujúcich chlór. 
 
TIP: Pred použitím je vhodné handričku z mikrovlákien navlhčiť a pravidelne ju preplákať. 
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TITANCERAM 
Keramika od remeselných majstrov 
TitanCeram je inovačný materiál spoločnosti Villeroy&Boch, ktorý stelesňuje všetky poznatky a skúsenosti, 
ktoré sme získali za viac než 265 rokov výroby keramických produktov. Tento novátorský materiál TitanCeram 
ako prvý umožňuje vytvorenie produktov v dizajne s unikátnou presnosťou, extrémne tenkými stenami a ostro 
rysovanými okrajmi. 
 

VÝHODY PRODUKTU TITANCERAM OD VILLEROY&BOCH 
TitanCeram sa ľahko čistí, je obzvlášť odolný proti nárazom, úderom a poškriabaniu, ako aj proti teplu a chladu. 
 
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 
Na čistenie materiálu TitanCeram stačí veľmi málo času a minimum námahy, celkom ako pri normálnej 
keramike. Na každodennú starostlivosť je potrebná len čistá voda a vlhká handrička. 
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ANTIBAC 
Trvalá ochrana proti baktériám 
 
Táto inovačná technológia výroby povrchovej vrstvy poskytuje významné zlepšenie hygienických vlastností. 
AntiBac zamedzuje rastu baktérií o viac než 99,9%, ponúka dlhodobú ochranu a výrazné zníženie potreby  
používania chemických čistiacich prostriedkov. Veľmi praktické: antibakteriálny účinok je zakomponovaný 
priamo do glazúry kúpeľňovej keramiky a sedadiel WC toaliet. 
 
VÝHODY TECHNOLÓGIE ANTIBAC OD VILLEROY&BOCH  
AntiBac poskytuje optimálnu a dlhodobú ochranu, nakoľko si ióny striebra zakomponované do glazúry 
udržiavajú antibakteriálne účinky počas celej životnosti produktu. Účinné zamedzovanie rastu baktérií o viac než 
99,9% potvrdil uznávaný nezávislý Inštitút hodnotenia kvality BOKEN Quality Evaluation Institute, Inštitút 
testovania materiálov BAM (Bundesanstalt für Materialprüfung) a holandské Centrum infekčných chorôb 
IZORE (Centrum Infectieziekten Friesland, NL). AntiBac bol dermatologicky testovaný a je neškodný pre 
životné prostredie a zdravie. 
 

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 
Starostlivosť o povrchové plochy AntiBac je rovnaká ako pri normálnej keramike. Na každodennú starostlivosť je 
potrebná len čistá voda a vlhká handrička. 
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ACRYL 
45 rokov skúseností 
Villeroy&Boch vyrába vysokokvalitné akrylové produkty od roku 1969 na základe viac než 265 rokov inovácií  
a skúseností s dizajnom v kombinácii s prísnymi  normami kvality a rozmanitým výberom. 
Akryl je tu synonymom optimálneho komfortu a veľkej rôznorodosti tvarov. 
 
VÝHODY AKRYLOVÝCH PRODUKTOV VILLEROY&BOCH  
Vysokokvalitný akrylový sanitárny materiál spoločnosti Villeroy&Boch je stálofarebný a ponúka pôsobivú 
stálosť kvality. Akryl má izolačné účinky, jeho hladký povrch sa ľahko čistí a udržiava si dlhý čas svoj lesk. 
Úprava VILBOgrip dodáva povrchovým plochám výrazný protišmykový efekt. 
 
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 
Akrylové povrchové plochy sa veľmi ľahko čistia vďaka hladkej, neporéznej povrchovej úprave. Na uchovanie 
lesku stačí pravidelná starostlivosť prostredníctvom štandardných tekutých čistiacich prostriedkov do 
domácnosti, ktoré nezanechávajú škrabance. 
 
Stopy po vodnom kameni sa ľahko odstraňujú octovými alebo štandardnými čistiacimi prostriedkami na vodný 
kameň. 



QUARYL® 
Zdokonalená príroda 
 
Quaryl® ponúka výhradne spoločnosť Villeroy&Boch. Predstavuje kombináciu najlepších vlastností kremeňa 
s variabilitou akrylovej živice. Prepožičiava výrobkom nové tvary, zakrivenia a okrajové ukončenia a spĺňa aj 
najnáročnejšie požiadavky na dizajn. Jeho hladký, neporézny povrch je navyše obzvlášť hygienický, príjemný na 
dotyk a ľahko sa udržiava. 
 
VÝHODY MATERIÁLU QUARYL® OD VILLEROY&BOCH  
Quaryl® od spoločnosti Villeroy&Boch umožňuje vytváranie pôsobivých presných zakrivení a okrajových 
úprav, je veľmi stabilný  a pevný. Tento plnofarebný materiál je odolný proti úderom, nárazom, poškriabaniu a 
UV žiareniu. Na hladké, neporézne, pevné povrchové plochy sa ťažko zachytáva špina. Ľahko sa čistia 
a uchovávajú si lesk aj po mnohých rokoch používania.  
Vďaka dobrým tepelno-izolačným vlastnostiam pôsobí Quaryl® na dotyk príjemne teplo. Zároveň poskytuje 
unikátne protišmykové vlastnosti (testované združením TÜV z hľadiska kvality LGA) a zvýšený komfort tohto 
pevného materiálu poskytuje aj jeho zvukopohltivý efekt. 
 
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 
Povrchové plochy materiálu Quaryl® sa veľmi ľahko čistia vďaka svojej hladkej, neporéznej povrchovej úprave. 
Na uchovávanie lesku stačí pravidelná starostlivosť prostredníctvom štandardných tekutých čistiacich 
prostriedkov určených pre domácnosť, ktoré nezanechávajú škrabance. Stopy po vodnom kameni sa ľahko 
odstraňujú octovými alebo štandardnými čistiacimi prostriedkami na vodný kameň. 
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  
Kombinácia krásy a praktickosti 
Povrch kúpeľňového nábytku Villeroy&Boch tvoria materiály ako politúrované, lakované drevo, veľmi odolné 
lamináty alebo priame povrchové úpravy, tenké vrstvy, nátery alebo dyhy. Pravé drevo a pravé drevené dyhy sú 
prírodnými produktmi. Odchýlky vo farebnosti, štruktúre, zrnitosti alebo prítomnosť očiek a inklúzií 
nepredstavujú akostné nedostatky, ale sú dôkazom prírodného zloženia materiálu. 
 
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 
 Kúpeľňový nábytok utierajte mäkkou čistou handričkou namočenou vo vlažnej vode s jemným čistiacim 

prostriedkom pre domácnosť (napr. rozriedeným prípravkom na umývanie riadu) a pôsobte pritom iba 
veľmi miernym tlakom. 

 Na čistenie zrkadlových plôch používajte jelenicu navlhčenú vlažnou vodou. Okraje zrkadiel vyutierajte  
     dosucha. 
 Kožu a syntetickú kožu utierajte handričkou z mikrovlákien navlhčenou vlažnou vodou. 
  Kovové povrchové plochy utierajte mäkkou handričkou navlhčenou vlažnou vodou s jemným čistiacim 

prostriedkom pre domácnosti (napr. rozriedeným prípravkom na umývanie riadu). 
  Na čistenie komponentov z nehrdzavejúcej ocele používajte handričku z mikrovlákien a neabrazívne 

čistiace prostriedky na nerez. Čistiaci prostriedok nastriekajte na handričku a potom ňou príslušné prvky 
poutierajte. 

  Dlaždice z prírodného kameňa sú impregnované a možno ich čistiť rovnakým spôsobom ako nábytok. 
Informácie o mramorových dlaždiciach nájdete v samostatnom návode. 
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KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK  
 
  Dlaždice z umelého kameňa možno vyleštiť pomocou leštiaceho prípravku (napr. autoleštidlom). 
  Usadzovanie zhlukov mastnoty čistite mäkkou kefkou a čistiacim prostriedkom do domácností. 
  Akrylové povrchy možno vyleštiť pomocou leštidiel neobsahujúcich alkohol (napr. autoleštidlo).  

Avšak rozpúšťadlá nesmú obsahovať metylbenzén (toluén) alebo acetón, a nesmú byť založené na produktoch 
určených na umývanie okien. 

  Pred čistením je nutné vždy elektrické prvky vypnúť. 
 
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
  Na povrchu nábytku nesmú zostávať kaluže vody a nesmie byť dlhodobo vystavený vlhkosti. Povrchové plochy je 

nutné poutierať suchou handričkou. 
  Všetky povrchové plochy majú obmedzenú odolnosť voči UV žiareniu. Sústavné vystavovanie nábytku UV 

žiareniu môže viesť k strate zafarbenia. 
  Dbajte na to, aby sa nábytok nedostal do styku s drsnými, špicatými alebo ostrými predmetmi. 
  Z povrchových plôch nábytku neodkladne odstraňujte chemické látky ako sú farby na vlasy, odstraňovače 

vodného kameňa, odlakovače na nechty, parfumy a podobné látky. 
 

  Nepoužívajte žiadne brúsne prípravky alebo kyseliny alebo čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá alebo oleje!   
Vždy utrite dosucha! 
 

 Ak sa rozhodnete použiť čistiaci prostriedok, pozrite sa najprv na jeho štítok a skontrolujte, či je vhodný pre 
príslušný materiál, ktorý chcete vyčistiť. Pred prvým použitím produkt najprv vyskúšajte na nenápadnom mieste. 

 

 
 
 

  Odporúčame, aby ste po každom použití opláchli stopy po mydle a starostlivo vysušili povrch mäkkou čistou 
handričkou. To pomôže udržiavať povrchové plochy vášho výrobku Villeroy&Boch a zabráni tomu, aby 
ostávali na povrchu stopy po vode. 

  Akékoľvek poškodenie plôch s lakovanou, dyhovou alebo práškovou povrchovou úpravou alebo časti nábytku 
krytej laminátom je nutné čo najrýchlejšie zatmeliť, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu. 

 
VÝSTRAHA! Na udržanie kvality a vzhľadu nábytku je nevyhnutné účinné vetranie a odvetranie kúpeľne.
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BATÉRIE A ARMATÚRY 
Zdokonalená estetika 
 
S elegantným prúdením, klasicky jednoduché, alebo puristické − štýlové vodovodné batérie a armatúry 
Villeroy&Boch vytvárajú špeciálnu atmosféru vo vašej kúpeľni. Náležitá starostlivosť bude aj naďalej tento efekt 
dlhodobo udržiavať. 
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ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ 
  Pravidelné čistenie batérií a armatúr je 

dôležité, aby nedošlo k nahromadeniu vodného 
kameňa. 

  Dbajte na to, aby ste používali len čistiace 
prostriedky určené pre daný účel. 

   Nikdy nenechávajte čistiace prostriedky 
pôsobiť dlhšie, než je nutné. 

  Na zotieranie kvapiek vody po každom použití 
používajte jemnú handričku. 

  

  Pri čistení nerozprašujte čistiaci roztok 
priamo na batérie alebo armatúry. Namiesto 
toho roztok nastriekajte na čistiacu 
handričku alebo hubku. 

  Čo najskôr odstráňte všetky zvyšky 
toaletných potrieb (šampón, sprchový gél 
alebo tekuté mydlo), aby nedošlo  k  po-
škodeniu. 

  Na lakované a pozinkované povrchové 
plochy je potrebné pravidelne aplikovať 
tenký ochranný film. Odporúčame používať 
špeciálnu konzervačnú látku určenú zvlášť 
pre lakovaný alebo pozinkovaný povrch. 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
Nepoužívajte žiadne produkty obsahujúce kyselinu chlorovodíkovú, kyselinu mravčiu alebo kyselinu octovú,  
pretože môžu viesť k poškodeniu. 
To isté platí pre čistiace bieliace produkty na báze chlóru. 
Nikdy vzájomne nemiešajte čistiace prostriedky. 
Nepoužívajte abrazívne produkty alebo nástroje (brúsny, odmasťovací krém, handričky z mikrovlákien). 
Čistiace produkty obsahujúce kyselinu fosforečnú sa odporúčajú používať len v obmedzenej miere. 
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Tel. +49 (0) 68 64-81-0 
Fax +49 (0) 68 64-81-1484 

 
Upozornenie: Texty uvedené v tejto brožúre nenahrádzajú manuál. 
 

 




