PRODUCTEIGENSCHAPPEN, ONDERHOUDSEN GARANTIEVOORWAARDEN
PRIJZEN
Alle genoemde prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn geplaatst onder
voorbehoud van druk- of zetfouten. Bruynzeel houdt zich het recht
voor om deze prijzen tussentijds te wijzigen.
PRODUCTEIGENSCHAPPEN BADMEUBELEN
Bruynzeel onderbouwkasten zijn gemaakt van MDF afgewerkt in
melamine, acrylaat of gelakt oppervlak. De kanten zijn voorzien van
stootvast ABS of acrylaat afkantband, of gelakt. Spiegelranden en
spiegelkasten zijn gemaakt van aluminium of gelakt MDF. De laden
zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardige ladesystemen die volledig
uittrekbaar zijn. De laden zijn voor-zien van een softclose systeem
waardoor deze geruisloos sluiten. Bruynzeel voorziet haar kasten
met metalen scharnieren van hoogwaardige kwaliteit. De
scharnieren zijn in meerdere richtingen te verstellen en hebben een
softclose systeem voor het geruisloos sluiten van de kasten.
COMPOSIET WASTAFELS
De wastafelbladen zijn gemaakt van een samenstelling van mineraal
poeder en polyesterhars. Een gelcoat toplaag zorgt voor een
beschermlaag. Composiet wastafels zijn bestand tegen 65 Cº. Let
op: indien gebruik wordt gemaakt van hogere temperaturen kunnen
er haarscheurtjes in de toplaag ontstaan, reparatie hiervan valt niet
onder de garantie.
KERAMISCHE WASTAFELS
Bruynzeel keramische wastafels zijn gemaakt van hoogwaardige
materialen. Let op: door het productieproces kunnen de maten van
keramische wastafels licht afwijken van de afmetingen genoemd in
deze prijslijst.
ONDERHOUD BADMEUBELS
Voor een maximale levensduur van badmeubels dient u het blootstellen van uw meubel aan vocht te beperken. Zorg voor een goede
ventilatie van de ruimte en laat nooit natte of vochtige spullen
achter, in of op uw badmeubel. Mocht het meubel nat worden, zorg
dan dat het goed droog gemaakt wordt. Let op dat uw meubel niet
wordt gemonteerd in de directe omgeving van een bad of douche
zonder hierbij te voorzien in een vaste scheidingswand. Maak tijdens
het reinigen nooit gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of
schuurmiddelen.
PRODUCTEIGENSCHAPPEN DOUCHEWANDEN Bruynzeel
gebruikt voor haar douchewanden 6 mm of 8 mm gehard
veiligheidsglas. De aluminium profielen zijn van hoog-waardige
kwaliteit en onderhoudsvriendelijk waardoor u jarenlang
doucheplezier heeft. Bruynzeel douches zijn geschikt voor vloermontage en voor montage op een bijpassende douchebak. De
douchedeuren zijn voorzien van magneetstrips, hierdoor sluiten de
glasplaten perfect op elkaar. Bruynzeel douchewanden zijn
spatwaterdicht.
CLEAN GLASS COATING
Dit is een speciale coating waardoor vuil minder goed aan de
douchewand hecht. Door de Clean Class Coating hoeft de
douchewand minder vaak schoongemaakt te worden en is deze veel
gemakkelijker schoon te maken.

ONDERHOUD DOUCHEWANDEN
Voor het dagelijks onderhoud van uw Bruynzeel douchewand
gebruikt u een normale allesreiniger. De materialen zijn niet bestand
tege agressieve reinigingsmiddelen of reinigingsproducten die een
schuurmiddel bevatten.
PRODUCTEIGENSCHAPPEN ACRYL
DOUCHEBAKKEN EN BADEN
De Bruynzeel baden en douchebakken zijn gemaakt van gegoten
acryl, een hoogwaardige kunststof met een poriënvrij oppervlak. De
acrylplaten zijn door en door gekleurd en zijn verkrijgbaar in glanzend
wit. De Bruynzeel baden zijn versterkt met een 18 mm bodemplaat
en polyester glasvezel.
ACRYL
Gegoten acryl heeft als eigenschap dat het oppervlak stroef aanvoelt.
Hierdoor heeft u direct goed contact met het oppervlak zodra u in
bad of douche stapt. Acryl is een slagvast materiaal waardoor het
ontstaan van krassen tot een minimum wordt beperkt. Indien er toch
krassen ontstaan, kunnen deze eenvoudig worden verwijderd met
een zeer fijn waterproof schuurpapier, nr 2000. Na het opschuren
dient het acrylaat te worden gepoetst met een autopolish. Ook
brandplekken veroorzaakt door b.v. een sigaret zijn eenvoudig op deze
manier te verwijderen. Het isolatievermogen van het acryl zorgt er
tevens voor dat de warmte langer wordt vastgehouden en u optimaal
kunt genieten van een warm bad. Omdat acryl een geluiddempende
werking heeft, ontstaat er geen storend geluid tijdens het vullen van
uw bad.
GREENLINE
ABS-Acryl is stootvast en heeft een oppervlak dat stroef aanvoelt.
Hierdoor heeft u direct goed contact met het oppervlak zodra u in
bad of douche stapt. ABS-Acryl is een slagvast materiaal waardoor het ontstaan van krassen tot een minimum wordt beperkt.
Indien er toch krassen ontstaan, kunnen deze eenvoudig worden
verwijderd met een zeer fijn waterproof schuurpapier, nr. 2000.
Na het opschuren dient het oppervlak te worden gepoetst met een
autopolish. Greenline baden en douchebakken zijn versterkt met 1 cm
dik polyurethaan resin gevuld met acryl snippers. Dit zorgt ervoor dat
het product langer warmte vasthoudt. Ook heeft het materiaal een
geluiddempende werking. Greenline producten zijn solide, duurzaam
en 100% recyclebaar.
ONDERHOUD BADEN EN DOUCHEBAKKEN
Bacterievorming is uitgesloten doordat het acryl een poriënvrij
oppervlak heeft. Kalk, vetten en zepen krijgen door deze eigenschap vrijwel geen kans zich te hechten aan het materiaal waardoor
onderhoud tot een minimum wordt beperkt. Naspoelen met een
douche en afdoen met een vochtige doek of spons voldoet. Let op:
indien u een schoonmaakmiddel gebruikt, dient deze niet agressief of
schurend te zijn.
PRODUCTEIGENSCHAPPEN KRANEN
Bruynzeel kranen en toebehoren zijn gemaakt van verchroomd messing. De wastafelmengkranen zijn voorzien van keramische dichtingen
Alle uitlopen zijn uitgevoerd met een geïntegreerde mousseur (straalbreker) die kan worden gedemonteerd met een speciaal bijgeleverde
sleutel. Bruynzeel bad- en douchemengkranen zijn voorzien van een
thermostatisch geregeld binnenwerk.
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ONDERHOUD KRANEN
Om schade en klachten te voorkomen moet zowel bij gebruik als
bij reiniging van kranen en douches het reinigingsadvies opgevolgd
worden. Schade die door onzorgvuldig gebruik of reiniging is ontstaan
valt niet onder onze garantiebepalingen. Bruynzeel kraanonderdelen zijn volledig van verchroomd messing. Chroom is gevoelig voor
agressieve middelen. Zuur is een noodzakelijk en substantieel bestanddeel van een reinigingsmiddel dat kalkaanslag moet tegengaan.
BRUYNZEEL ADVISEERT:
• Dagelijks na gebruik reinigen met een zachte doek en water,
eventueel daarbij een zacht reinigingsmiddel (bijvoorbeeld
groene zeep)
• Bij kalkaanslag het gebruik van een zacht reinigingsmiddel op
basis van citroenzuur
• Het goed afspoelen van ieder product na reiniging, er mag geen
reinigingsmiddel achterblijven op het product
• Laat het schoonmaakmiddel niet langer dan nodig is inwerken
• Breng reinigingsmiddelen altijd eerst op doek of spons aan en
niet direct op kranen of douches
• Het goed drogen van ieder product na gebruik en reiniging
BRUYNZEEL RAADT AF:
• Het gebruik van een reinigingsmiddel dat zoutzuur, azijnzuur
of een ander schadelijk, agressief zuur of chloor bevat
• Het gebruik van fosforzuurhoudende (professionele)
reinigingsmiddelen
• Het mengen van verschillende schoonmaakmiddelen
• Het gebruik van haarverfproducten en peroxide
• Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen,
schuursponsjes en microvezeldoekjes. Ook huidverzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel en vloeibare zeep kunnen
schade veroorzaken.
• Ook hier moet men na gebruik goed naspoelen met water. Na
het gebruik de kranen en douches drogen met een zachte doek,
dat houdt de producten langer vrij van kalkaanslag
GARANTIEVERKLARING
Onze producten voldoen aan de stand der techniek, de geldende
normen voor drinkwaterinstallaties, bouw- en keuringsprincipes.
Wij garanderen, dat onze producten onberispelijk geconstrueerd,
geproduceerd, getest en uitgeleverd worden en bij juist gebruik en
behandeling volgens onze onderhoudsvoorschriften, betrouwbaar
functioneren. Alle producten worden pas verpakt na volledig getest
te zijn op lekkages en werking van de binnenwerken op zowel waterals luchtdruk, de thermostaten worden tevens getest op een correcte
werking van de thermostaat en ingeregeld op een fabrieksinstelling.
Mochten onze cliënten desondanks een probleem met onze producten hebben, dan zullen wij hen snel en afdoend helpen.
GARANTIEVOORWAARDEN
Bruynzeel sanitairproducten worden geproduceerd onder hoge kwaliteitsnormen. Garantie termijn 10 jaar op kasten, 5 jaar op spiegels
en spiegelkasten en 2 jaar op verlichting en elektra, Greenline baden
en douchebakken 5 jaar na aankoop van het product. Voor het doen
gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening - waaruit de
aankoopdatum duidelijk moet blijken – zo nodig worden overlegd. De
garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de
garantietijd noch vernieuwd, noch verlengd.
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GARANTIEPRESTATIES
A Binnen de genoemde garantietermijn verhelpen wij alle functiefouten aan het product, die geweten kunnen worden aan een fout,
waarvoor wij verantwoordelijk zijn (beperkingen zie E, F).
B De opheffing van het defect geschiedt zodanig, dat naar onze
keuze defecte delen gerepareerd of door nieuwe delen vervangen
worden.
C Binnen de garantietermijn wordt de, ter opheffing van de fout,
benodigde onderdelen niet berekend. Bruynzeel is nimmer
aansprakelijk te stellen voor arbeidsloon en voorrijkosten.
D Kan de gegronde klacht met de ter beschikking staande middelen
niet binnen een redelijke termijn worden opgelost, de reparatie niet
door ons worden uitgevoerd of wordt deze ontoelaatbaar vertraagd,
dan verklaren wij ons op verzoek van de cliënt bereid gratis
vervanging te leveren, arbeid niet inbegrepen.
E Niet onder onze garantieprestatie vallen:
• Opzettelijke of door slordigheid ontstane beschadiging.
• Schades, die zijn ontstaan door veronachtzaming van de
		 tijdens de montage geldende inbouwmontage- en
		onderhoudsvoorschriften.
• Het verwaarlozen van de schriftelijke informaties over het
		 toepassingsgebied van onze producten.
• Storingen, die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van de
		 producten en onderdelen en storingen aan lampjes en batterijen.
F De garantieaanspraak vervalt, wanneer door niet gemachtigde
personen werk wordt uitgevoerd of delen van vreemde herkomst
worden gebruikt. Er wordt geen garantie gegeven op onderdelen
die niet door Bruynzeel zijn geleverd alsook op de installatie van
een product. De garantie geldt uitsluitend op het product,
Bruynzeel is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Indien
onderdelen binnen de garantietermijn worden vervangen, resteert
hiervoor de garantietermijn voor het originele product. Bruynzeel
is niet verantwoordelijk voor een verlenging van haar garantieperiode door derden. Reclamaties betreffende beschadigingen en/
of gebreken dienen binnen 10 werkdagen schriftelijk te worden
gemeld. Bruynzeel is niet aansprakelijk voor een door of namens de
opdrachtgever en/of koper door derden uitgewerkt ontwerp, noch
voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificaties van
materialen c.q. berekeningen. Bruynzeel verplicht zich nimmer tot
vergoeding van middellijke of onmiddellijke geleden schade, hoe
ook genaamd, ontstaan door gebreken aan geleverde goederen/
materialen. Ook is Bruynzeel niet aansprakelijk voor schade die
door of tijdens de installatie van geleverde goederen door de
opdrachtgever/ koper of derden wordt toegebracht. Bruynzeel is
nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade of
gevolgschade, hoe ook genaamd, door welke oorzaak ook ontstaan,
daaronder begrepen de vertraging in levering en/of installatie van
de verkochte goederen. De garantie van Bruynzeel producten
beperkt zich tot het land van aankoop en levering. De garantie is
niet van toepassing indien Bruynzeel producten buiten het land van
aankoop en levering worden verkocht.
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