
Garantiebeperkingen
Het gebruik van schurende, bijtende of gewone reini-
gingsmiddelen, azijnreinigers of ruitenaftrekkers, die niet 
door DUSCHOLUX voor gebruik met de CareTec® Pro
-bekleding gecontroleerd werden, kan de bekleding 
beschadigen. Om de werking degelijk te behouden, dient 
de installatie regelmatig gereinigd te worden. Zouden 
daarbij kalkstukjes niet verwijderd kunnen worden, dient 
Duscholux binnen 10 dagen schriftelijk op garantie@
duscholux.com onder aangifte van het garantienummer 
geïnformeerd te worden – de bekleding kan op de be-
troffen plaats beschadigd zijn. Bij niet naleven van deze 
handelwijze dient elke garantie geweigerd te worden.

Zou u tijdens de garantietijd vaststellen, dat CareTec® 
Pro de functie niet meer vervult, vragen wij u om over-
eenkomstige mededeling aan garantie@duscholux.com 
onder aangifte van het garantienummer en een foto van 
de douche. DUSCHOLUX behoudt zich de mogelijkheid 
voor, het aanhouden van bovengenoemde bepalingen 
ter plaatse te controleren. In geval van garantie stelt 
DUSCHOLIX een set voor vernieuwing van de bekleding 
kosteloos ter beschikking.

Geldig vanaf 1 januari 2021.
Van harte gelukgewenst – U heeft voor het juiste product 
beslist! Dankzij de CareTec® Pro-bekleding blijft uw douche 
langer helder en is hij gemakkelijker te reinigen. 

De speciaal voor het gebruik in de douche ontwikkelde 
CareTec® Pro-bekleding van DUSCHOLUX vormt een rei-
nigingsvriendelijk en vuilafstotend oppervlak. In tests werd 
CareTec® Pro een levensduur van veel langer dan 10 jaar 
bewezen1. DUSCHOLUX geeft u een garantie van 5 jaar op 
de reinigingsvriendelijke werking2 van CareTec® Pro alsook 
een garantie van 10 jaar tegen glascorrosie. De garantie 
geldt af fabriek en onder naleving van de productinforma-
tie alsook de daarbij verkregen serviceaanwijzingen van 
DUSCHOLUX. 

Om de werking zo mogelijk nog langer dan de levensduur 
van uw douche te behouden, dient de douche regelmatig 
gereinigd te worden. Ideaal spoelt u het glas na gebruik 
af met koud water. Wanneer u de waterdruppels met een 
ruitenaftrekker wil afwassen, gelieve dan de DUSCHOLUX
-ruitenaftrekker te gebruiken met de speciale lippen. Elke 
een tot twee weken dient de douche grondig met een 
microvezeldoek gereinigd te worden. DUSCHOclean of 
vergelijkbare reinigingsmiddelen kunnen gebruikt worden, 
zijn echter voor het reinigen van het glas niet noodzakelijk.

DUSCHOLUX CareTec® Pro

1 Volgens TÜV Rheinland wordt de minimale contacthoek bij het begin 
van de tests met >90° vastgelegd. Na 10’000 afwisbewegingen (=10 jaar 
gebruikstijd) dient de hoek min. 50% van de uitgangshoek te bedragen.
2 Reinigingsvriendelijk wordt volgens industriële standaarden met een 
statische contacthoek van min. 70 graden gedefinieerd.


