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Dear Customer,

In order to help you keep your new kitchen 
looking new for as long as possible, we have 
supplied you with this booklet which explains 
the best advice of how to care for and maintain 
your cabinets, fronts and worktops. 

Read these care and maintenance instructions 
thoroughly prior to using your kitchen for the 
first time. They contain general information as 
well as special instructions, which pertain only 
to our own products. Keep these documents in 
a safe place and, if applicable, pass them on to 
the subsequent owner.

Moreover, pay close attention to the Operating 
Instructions and any additional information that 

is enclosed with the furniture, accessory items 
and electrical appliances.

The manufacturer accepts no liability for dam-
ages resulting from improper use of kitchen 
furnishings. Furthermore, the manufacturer 
accepts no liability for the results of improper 
care and operation of the kitchen.

We wish you much enjoyment in and with your 
new kitchen.

GR

-

-

-

-

-
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bir memnuniyetle kullanabilmeniz için sizlere 
-

mak istiyoruz. 

-

ürünler için geçerli özel bilgiler de yer almak-

ediniz.

-
-

.

-
kan hasarlar için hiçbir sorumluluk üstlenmez. 

-
-

luluk üstlenmez.

-
leriz.

Estimado Cliente,

Para que tenha longo prazer na nova cozinha, 
damos abaixo algumas dicas relativas aos cui-
dados necessários e à manutenção. 

Leia atentamente as presentes instruções de 
cuidados e manutenção antes de utilizar pela 
primeira vez a nova cozinha. Contêm informa-
ções tanto gerais como específicas aos nos-
sos produtos. Guarde bem estas instruções e 
entregue-as, em caso afirmativo, a utilizadores 
posteriores.

Observe estritamente as instruções de ope-
ração e as informações complementares dos 

móveis, do acessório e dos aparelhos eléctri-
cos.

O fabricante não responderá por danos que 
tiverem a sua causa em utilizações indevidas e 
incorrectas das peças da cozinha. Além disso, 
o fabricantenão será responsável pelas conse-
quências de cuidados e do manejo incorrectos 
da cozinha.

Desejamos-lhes muito prazer com a nova co-
zinha.
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The high quality surfaces of a kitchen are gen-
erally very easy to care for. To retain the value 
and prolong the service life of your new kitchen 
for many years to come, you should, however, 
regularly and above all, properly, care for it. 

-

Use only mild, water-soluble household 
cleaning agents, the product information 
of which expressly states that they are de-
signed for use on kitchen furnishings.

Never use solvents or products containing 
alcohol.

Regardless of whether you have pur-
chased a high gloss front or a super matt 
laminate front, never use harsh chemical 
substances such as abrasive agents or 
solvents on your fronts. Scouring powders, 
steel wool or pot scrubbers can also dam-
age the surface to a degree that it is no 
longer possible to repair or touch up. 

Never use glass cleaners on this surface 
because they contain solvent-based sub-
stances.

Use a soft, non-pilling cloth, a leather cloth 
or a sponge for cleaning. 

These often contain fine 

Always remove soiling as quickly as possi-
ble. Fresh stains can be much more easily 
and thus, usually completely removed. 

hose!

After cleaning, always wipe all surfaces 
completely dry. In general, avoid extremely 
moist surfaces from using cloths, that are 
too wet, or steam build-up during and after 
cooking. 

Keep all surfaces dry at all times! Allowing wa-
ter or other liquids to pool on the surface can 
lead to lasting damage!

Varying material designs require individualised 
care instructions. Therefore, please observe 
the special instructions for the care of your 
kitchen.

General Care Instructions

GR

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
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-
mizlemeniz gerekmektedir. 

-
nen ve ürün bilgilerinde mutfak mobilyala-

-
lirtilen ev tipi temizlik maddeleri kulla .

Çözücü madde ve alkol içeren temizlik 

Solvent içerikli maddeler içerdikleri için 

-

temizlik maddeleri veya çözücü maddeler 
kullan . Ovucu tozlar, çelik yünler, 
ovma telleri, yüzeye daha sonradan düzel-
tilemeyecek derecede zarar vermektedir. 

-
deri veya bir sünger kulla . 

kullan-

temizleyiniz. Taze lekeler genelde daha 
-

men temizlenebilmektedir. 

-

temizlik !

! 
-

-

mutlaka dikkate . 

Pela sua qualidade primorosa, todas as su-
perfícies da cozinha são fáceis de cuidar. Não 
obstante, para manter o valor e a vida útil da 
nova cozinha, recomendamos cuidar regular 
e correctamente todas as peças do conjunto. 

Utilize só detergentes suaves e hidrossolú-
veis que os fabricantes dos componentes 
da cozinha permitam para os trabalhos de 
cuidade e manutenção. 

Desista de usar líquidos que contêm sol-
ventes ou substâncias alcoólicas. 

Não utilize de forma nenhuma limpa-vidros 
porque contêm substâncias com solven-
tes!

Sem prejuízo do facto de as peças da co-
zinha apresentarem frentes superbrilhan-
tes ou supermates, as superfícies nunca 
podem ser limpas com produtos químicos 
agressivos nem solventes ou substâncias 
abrasivas. São proibidos ainda pó abra-
sivo, lã metálica ou limpa-panelas por 
destruírem irreversivelmente a superfície, 
exluindo qualquer reparação. 

Utilize só panos macios que não soltem fia-
pos e cabedal de limpeza ou uma esponja 
apropriada. 

-

-

Remova zonas sujas, de preferência ime-
diatamente. Uma mancha recente é mais 
fácil de eliminar e sai quase sempre com-
pletamente. 

Nunca utilize aparelhos de limpeza a vapor 
-

ra!

Seque bem com um pano todas as super-
fícies a seguir à limpeza. Evite panos de 
limpeza excessivamente molhados por 
deixarem superfícies húmidas e excesso 
de vapor durante e depois da preparação 
de comida. 

Mantenha todas as superfícies sempre secas! 
Restos de água e outros líquidos podem cau-
sar danos permanentes!

Em função da qualidade do respectivo mate-
rial, devem ser observadas diferentes indica-
ções de cuidado. Obedeça também às instru-
ções de cuidado específicas à sua cozinha. 
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Laminate fronts can be easily cleaned with 
conventional household and commercially 
available cleaning products. Do not use abra-
sive cleaners. 

Apply cleaning agent diluted with water respec-
tive to the degree of soiling. Use a soft cloth 
for cleaning. Then, remove any cleaning agent 
residue with clean water and wipe the doors 
dry.

Stubborn stains such as lacquer, glue residues 
or grease spatters can be easily removed with 
commercially available plastic cleaners. Prior 
to use, test the cleaning product on a small 
concealed area of the surface. 

-
-

Never use a steam cleaner!

 Care Instructions for Laminate Front and Glass Fronts

GR

-

-

 
-

-

-

-
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-
lan standart temizlik maddeleri ile temizlen-

maddesini bir miktar su ile incelterek uygula-

-
-

mizlik maddelerini ilk defa kullanmadan önce 
görünmeyen bir bölümde deneyiniz. 

-

-

 As frentes de plástico e vidro podem ser cui-
dadas com detergentes convencionais e do-
mésticos. Não utilize abrasivos. 

Em função do grau de ensujamento, aplique o 
detergente diluído em pouca água. Utilize um 
pano macio. De seguida, remova os restos do 
detergente com água limpa e seque as portas 
com um pano seco.

Eventuais manchas difíceis de eliminar (tinta, 
cola, gordura) podem ser tiradas mediante 
um detergente corrente especial para produ-
tos de plástico. Atenção, verifique primeiro o 
efeito do detergente em ponto escondido ou 
não visível de uma peça de cozinha. 

para tintas nitrocelulósicas nem para re-
-

Nunca utilize aparelho de limpeza a vapor 



10

EN

Fronts with high gloss surfaces are distin-
guished by their incredible shine, which is cre-
ated with the help of a high gloss polymer foil. 

To ensure that the fronts are protected from 
damage during processing as well as transport, 
they are covered with a protective film. This 
protective film should only be removed during 
the final step of installation. 

High gloss fronts are exceptionally easy to 
clean since the surface is completely sealed. 
Soiling can, therefore, be easily removed with 
little or no use of force and largely without the 
use of chemical agents.

Never use glass cleaners on this surface be-
cause they contain solvent-based substances!

Ensure that any cleaning materials (cloths, 
sponges, etc.) are completely clean.

Any pre-existing mineral-based soiling such as 
sand or dust particles could lead to scratching 
of the surface. 

All cleaning materials - if possible cotton cloths 
(no micro-fibre cloths!) - must be thoroughly 
cleaned and rinsed prior to use. Repeatedly 
rinse out all cleaning materials to ensure that 
mineral dust particles or perhaps metallic dust 
that was picked up while cleaning leave no 
marks on the high gloss surface.

After assembly, it is recommended cleaning 
the inside of the units with a cleaning agent 
(sold separately). Metallic abrasion might oc-
cur while screw connecting the units, which 
could lead to scratches on the fronts.

This could result in tiny, microscopic signs of 
wear. These marks are more or less noticea-
ble depending on colour and amount of light 
coming into the area. These marks in no way 
reduce the practical value, but are unavoidable 
over the long term as with all high gloss surfac-
es on cars, glasses or other furniture surfaces. 

The manufacturer accepts no liability for signs 
of wear of this type. 

GR

-
-

-

-

-

-

-

-

-
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. 

-

ancak en son montaj -
melidir. 

-

kirler fazla güç uygulamaya ve kimyasal mad-

temizlenebilmektedir.

Solvent içerikli maddeler içerdikleri için cam 
temizleyicisi kesinlikle !

-

dikkat ediniz. Kum veya toz tanesi gibi mineral 
içerikli kirler yüzeylerin çizilmesine neden ola-
bilir. 

-

-

-

-

-
-

tozlar ön yüzeylerin çizilmesine neden olabilir.

-

-

As frentes com superfícies brilhantes caracteri-
zam-se por brilho excelente, produzido por uma 
folha polimérica brilhante. 

Para que essas frentes não sejam destruídas 
durante a produção ou o transporte, estão pro-
tegidas por uma película protectora. É razoável 
que a película protectora seja afastada só no 
final da montagem. 

As frentes brilhantes facilitam muito a limpeza 
por apresentarem superfície fechada. A sujida-
de aderente pode ser facilmente eliminada sem 
grande esforço, não sendo necessários solven-
tes químicos.

Não utilize de forma nenhuma limpa-vidros por-
que contêm substâncias com solventes!

Os utensílios de limpeza (panos, esponjas e 
outros) devem ser absolutamente limpos. Even-
tuais impurezas minerais, tais como grãos de 
areia ou partículas de pó, existentes nos uten-
sílios de limpeza, podem arranhar a superfície. 

-

Os utensílios de limpeza previstos - preferen-
cialmente panos de algodão (Não usar panos 
de microfibra!) - devem ser previamente bem 
lavadas. Se, na limpeza, o pano absorver pó 
mineral ou metálico, deverá ser limpo sob agua 
corrente, para que as partículas não deixem 
defeitos na superfície superbrilhante.

Recomendamos limpar o interior dos 
armários, depois da montagem, mediante um 
detergente adequado. Durante a montagem 
por meio dos parafusos podem desprender-se 
pequenos fragmentos metálicos passíveis de 
deixar  riscos nas peças frontais.

A pesar disso podem ser deixados vestígios de 
uso que se vêem só com o microscópio. Con-
forme a sua cor e a incidência da luz são mais 
ou menos perceptíveis. Não reduzem a utilida-
de, sendo inevitáveis depois de algum tempo, 
como em todas as superfícies brilhantes, por 
exemplo, de automóveis, vidros ou outras su-
perfícies de móveis. 

Tais traços são sinais de uso normal, não 
constituindo razão de reclamações qualitati-
vas. 
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Ultra high gloss fronts are characterised by 
excellent shine, which is created with the use 
of an acrylic foil. To ensure that the fronts are 
protected from damage during processing as 
well as transport, they are covered with a pro-
tective foil. This protective foil should only be 
removed during the final step of installation. 
 
The acrylic surface is still sensitive after the 
protective foil is removed. Clean with a 1% 
soap solution and a soft, clean cloth (not a 
micro-fibre cloth). 
To prevent build-up of static electricity, we re-
commend using an anti-static plastic cleaner. 

At the same time, treatment with a polishing 
agent also improves resistance to new scrat-
ches. The manufacturer recommends using 
ULTRA GLOSS Superpolish. This is available 
from your kitchen sales expert. 

Ultra high gloss fronts are also known for being 
easy-to-clean, as they have a completely 
sealed surface. Soiling can, therefore, be ea-
sily removed with little or no use of force and 
largely without the use of chemical agents.

Ensure that any cleaning materials (cloths, 
sponges, etc.) are completely clean. Any pre-
vious mineral soiling remaining in the cleaning 
materials, such as sand or dust particles, could 
result in scratching of the surface thus, soiled 
cleaning materials should not be used. 

All cleaning materials – if possible cotton cloths 
(no micro-fibre cloths!) - must first be thorough-
ly cleaned and rinsed prior to use. Repeatedly 
rinse out all cleaning materials to ensure that 
mineral dust particles or metallic dust, that 
was picked up while cleaning, leave no marks 
on the high gloss surface.

After assembly, it is recommended cleaning 
the inside of the units with a cleaning agent 
(sold separately). Metallic abrasion might oc-
cur while screw connecting the units, which 
could lead to scratches on the fronts.

This could result in tiny, microscopic signs of 
wear. These marks are more or less noticea-
ble depending on colour and amount of light 
coming into the area. These marks in no way 
reduce the practical value, but are unavoida-
ble over the long term as with all high gloss 
surfaces on cars, glasses or other furniture 
surfaces. 

The manufacturer accepts no liability for signs 
of wear of this type. 

GR

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

sökülmelidir.

Koruyucu folyo söküldükten sonra akrilik yü-
zey çok daha hassas bir duruma gelmektedir. 
Temizlik için % 1‘lik bir sabun çözeltisi ve yu-

. 

Statik elektriklenmeyi önlemek için antistatik bir 

yerden temin edebilirsiniz. 

-
yasal maddeler kullanmaya gerek olmadan iyi 

-

dikkat ediniz
kum veya toz tanesi gibi mineral içerikli kirler, 

-

-

-

-

-

-
-

tozlar ön yüzeylerin çizilmesine neden olabilir.

-

-

nedenden -
-

As frentes superbrilhantes realçam-se por 
brilho excelente, produzido por uma folha 
acrílica. Para que essas frentes não sejam 
destruídas durante a produção ou o transpor-
te, estão protegidas por numa película protec-
tora. É razoável que a película protectora seja 
afastada só no final da montagem.

Directamente após a tirada da película pro-
tectora, a superfície acrílica é ainda bastente 
sensível. Utilize, na limpeza, uma solução de 
sabão a 1% e um pano macio e limpo (não 
utilizar pano de microfibra). 

Para prevenir carga estática, recomendamos 
utilizar detergente antiestático apropriado 
para produtos de plástico. 

Além disso, o tratamento com o produto 
aumenta a resistência a arranhadelas. O fa-
bricante recomenda o limpa-móveis ULTRA 
GLOSS Superpolish. O produto pode ser 
comprado ao centro de cozinhas. 

As frentes superbrilhantes caracterizam-se 
por condições óptimas durante a limpeza 
visto que as superfícies se encontram total-
mente fechadas. A sujidade aderente pode 
ser facilmente eliminada sem grande esforço, 
não sendo necessários solventes químicos.

Os utensílios de limpeza (panos, esponjas 
e outros) devem ser absolutamente limpos. 
Eventuais impurezas minerais, tais como 
grãos de areia ou partículas de pó, existentes 
nos utensílios de limpeza, podem arranhar a 
superfície. 

Os utensílios de limpeza previstos - preferen-
cialmente panos de algodão (Não usar panos 
de microfibra!) - devem ser previamente bem 
lavadas. Se, na limpeza, o pano absorver pó 
mineral ou metálico, deverá ser limpo sob 
agua corrente, para que as partículas não 
deixem defeitos na superfície superbrilhante.

Recomendamos limpar o interior dos 
armários, depois da montagem, mediante um 
detergente adequado. Durante a montagem 
por meio dos parafusos podem desprender-se 
pequenos fragmentos metálicos passíveis de 
deixar  riscos nas peças frontais.

A pesar disso podem ser deixados vestígios 
de uso que se vêem só com o microscópio. 
Conforme a sua cor e a incidência da luz são 
mais ou menos perceptíveis. Não reduzem a 
utilidade, sendo inevitáveis depois de algum 
tempo, como em todas as superfícies brilhan-
tes, por exemplo, de automóveis, vidros ou 
outras superfícies de móveis. 

Tais traços são sinais de uso normal, não 
constituindo razão de reclamações qualitati-
vas.
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Lacquered fronts are distinguished by excellent 
surface characteristics, because they need no 
seam along the front. Polyurethane lacquer is 
used as a top coat; this material ensures both 
the gloss and the resistance of the lacquered 
surface. 
To ensure that the fronts are protected from 
damage during processing as well as transport, 
they are covered with a protective foil. This pro-
tective foil should only be removed during the 
final step of installation. For a short time, the 
familiar „lacquer odour“ might occur once the 
protective film is removed. This will fade over 
time.
When completely cured, the surface offers a 
high degree of resistance. Final curing could 
take a few days after removing the protective 
film, depending on climatic conditions. Never-
theless, the lacquer surface must be handled 
with care during later use. Lacquered fronts are 
renowned for being easy to clean because their 
surface is sealed, which means that, unlike with 
matt surfaces, soiling can be easily removed 
without applying force or the use of harsh 
chemicals. Never use glass cleaners on this 
surface because they contain solvent-based 
substances! Ensure that any cleaning mate-
rials (cloths, sponges, etc.) are completely 
clean. Any pre-existing mineral-based soiling 
such as sand or dust particles could lead to 
scratching of the surface!

All cleaning materials – if possible cotton cloths 
(no micro-fibre cloths!) - must first be thorough-

ly cleaned and rinsed prior to use. Repeatedly 
rinse out all cleaning materials to ensure that 
mineral dust particles or perhaps metallic dust 
that was picked up while cleaning leave no 
marks on the high gloss surface. 
After assembly, it is recommended cleaning 
the inside of the units with a cleaning agent 
(sold separately). Metallic abrasion might occur 
while screw connecting the units, which could 
lead to scratches on the fronts.
This could result in tiny, microscopic signs of 
wear. These marks are more or less noticea-
ble depending on colour and amount of light 
coming into the area. These marks in no way 
reduce the practical value, but are unavoidable 
over the long term as with all high gloss surfac-
es on cars, glasses or other furniture surfaces. 

For fronts with integrated, milled bar handles, 
use extra care when opening and closing 
doors, flaps and pull-outs as fingernails and 
rings, among others, could leave marks on the 
sensitive surface. The premium quality high 
gloss lacquer in the bar handle vicinity will nev-
ertheless likely show some small scratches. 
These are the consequence of the selection of 
this style front and thus construction-induced 
and do not constitute grounds for complaint. 
Spilled liquids, condensing moisture or resid-
ual moisture from cleaning could collect in the 
milled bar handle. Immediately remove any 
moisture. Otherwise this could result in swell-
ing. Damage of this type will not be accepted 
as grounds for complaint.

GR

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-



15

TR PT

Cuidado das frentes com pintura normal

yerinin görünmesini önledikleri için kusursuz bir 

-

-

-
-

-

fazla güç uygulamaya ve kimyasal maddeler 
kullanmaya gerek olmadan temizlenebilmekte-
dir. Solvent içerikli maddeler içerdikleri için cam 
temizleyicisi kesinlikle ! 

-

Kum veya toz tanesi gibi mineral içerikli kirler 
yüzeylerin çizilmesine neden olabilir!

-

-

-

-

yüzeylerin çizilmesine neden olabilir.
-

-

-

-
-

-
-

bölgedeki yüksek kalitedeki boyada küçük çizik-

-

-
-

den temizlenmesi gereklidir. Aksi takdirde kabar-

As frentes com pintura normal caracterizam-se 
por superfícies com qualidades excelentes que 
não apresentam juntas. Como segunda demão 
utiliza-se tinta de esmalte de poliuretano que 
fornece o aspecto óptico e háptico e aumenta a 
resistência da superficie. 
Para que essas frentes não sejam destruídas 
durante a produção ou o transporte, estão pro-
tegidas por uma película protectora. É razoável 
que a película protectora seja afastada só no 
final da montagem. Após a remoção da pelícu-
la protectora, pode persistir por algum tempo o 
cheiro à tinta. O cheiro vai abrandando.
Em estado duro, a superfície é muito resistente. 
O endurecimento definitivo poderá durar alguns 
dias após a remoção da película protectora, 
conforme as condições climáticas existentes. 
Não obstante, a superfície de esmalte deverá 
ser sempre tratada com cuidado. As frentes de 
esmalte caracterizam-se por excelentes facilida-
des de limpeza por apresentarem superfície fe-
chada. Em comparação com outras superfícies, 
a sujidade das superfícies de esmalte pode ser 
eliminada sem grande esforço e sem produtos 
químicos. Não utilize de forma nenhuma limpa-
-vidros porque contêm substâncias com solven-
tes! Os utensílios de limpeza (panos esponjas 
e outros) devem ser absolutamente limpos. 
Eventuais impurezas minerais, tais como grãos 
de areia ou partículas de pó, podem ser a causa 
de arranhadelas da superfície!

-

Os utensílios de limpeza previstos - preferen-
cialmente panos de algodão (Não usar panos 
de microfibra!) - devem ser previamente bem 
lavadas. Se, na limpeza, o pano absorver pó 

mineral ou metálico, deverá ser limpo sob agua 
corrente, para que as partículas não deixem de-
feitos na superfície superbrilhante. 
Recomendamos limpar o interior dos armários, 
depois da montagem, mediante um detergente 
adequado. Durante a montagem por meio dos 
parafusos podem desprender-se pequenos 
fragmentos metálicos passíveis de deixar  riscos 
nas peças frontais.
A pesar disso podem ser deixados vestígios de 
uso que se vêem só com o microscópio. Confor-
me a sua cor e a incidência da luz são mais ou 
menos perceptíveis. Não reduzem a utilidade, 
sendo inevitáveis depois de algum tempo, como 
em todas as superfícies brilhantes, por exemplo, 
de automóveis, vidros ou outras superfícies de 
móveis. 
Tais traços são sinais de uso normal, não 

-

Em frentes com puxador integrado, encastra-
do, p. ex., na porta, deve fazer-se com que, na 
abertura e no fechamento de portas e bandejas 
frontais, as unhas, anéis, etc. não arranhem a 
superfície sensível. O esmalte em redor da zona 
do puxador não ficará sem pequenas arranha-
delas. Estas serão uma consequência da opção 
pela frente da cozinha e inevitáveis devido ao 
modelo seleccionado, não podendo ser causa 
de reclamações de qualidade. 
Na cavidade do puxador podem acumular-se 
líquido, humidade condensada ou restos deixa-
dos pelo trabalhos de limpeza. Essa humidade 
deve ser eliminada de imediato. De contrário, a 
zona da e em volta da cavidade pode inchar. 
Tais danos, o fabricante não os reconhecerá 
como causa de reclamação.
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Care Instructions for Genuine Wood Fronts

Genuine wood fronts feature carefully selec-
ted veneers and woods that have been provi-
ded with a protective as well as equalising lac-
quer finish. The natural variations in the colour 
and texture of the wood cannot and should not 
be completely evened out.

Characteristics such as the grain of the ve-
neer, the degree of knotting and variations in 
colour are all expressions of natural individu-
ality. 

In addition, different lighting can apparently 
also result in colour deviations. Variations in 
exposure to incidental light and sunlight can 
actually lead to changes in colour over time. 
For this reason, differences between patterns 
and showroom kitchens cannot be exclu-
ded. Therefore, replacements or subsequent 
purchases may not be identical, but only near 
in colour and texture. 

Genuine wood fronts are oriented toward an 
indoor climate where temperatures range 
between 15 and 25 degrees Celsius and re-
lative humidity ranges between 45 and 55 %. 
Wood expands and contracts! Indoor climates 
that are significantly drier can result in drying 
cracks, whereas climates that are significantly 
more humid can lead to swelling.
The lacquer on the genuine wood fronts enab-
les simplified care and cleaning with conventi-
onal household cleaning products. 

-

Residual stains can be removed using a hot 
soft soap solution and a soft, non-fuzzing 
cotton or leather cloth. Subsequently wipe up 
using lukewarm water, then wipe dry. Stub-

Release from Henkel.

Do not use micro-fibre cloths or eraser clea-
ning pads. These often contain fine sanding 
particles that can lead to scratching of the 
surface.

GR

-
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tamamen giderilmemelidir de.
-
-

-
-

-
-
-

ancak çok benzer olabilmektedir. Tamamen 

-

olabilir.

-
-

-

Mikro fiber bezler veya kir siliciler kullan-

olabilmektedir.

As frentes de madeira legítima apresentam 
folheados e madeiras cuidadosamente selec-
tas e dotadas de uma camada de verniz que 
protege a superfície e iguala irregularidades. 
As diferenças naturais da cor e estrutura da 
madeira não podem nem devem ser com-
pensadas completamente.
A individualidade da natureza manifesta-se 
em determinadas particularidades como a 
orientação dos veios, os nós e a variação das 
tonalidades. 

Mesmo a iluminação pode deixar a sensação 
de cores diferentes. A incidência diferente da 
luz e de raios solares podem provocar com 
o tempo uma alteração real da cor. Por isso 
não podem ser excluídas diferenças em com-
paração com padrões ou cozinhas mostradas 
em exposições. Eventuais produtos adqui-
ridos posteriormente apresentarão apenas 
cores e estruturas semelhantes. 

As frentes de madeira legítima estão previstas 

humidade relativa do ar. Madeira dilata-se e 
contrai-se! Um clima muito seco, na cozinha, 
pode provocar rachas ao passo que um clima 
muito húmido pode fazer a madeira inchar.

O verniz das frentes de madeira legítima pode 
ser conservado e cuidado com detergentes 
domésticos suaves. 

Afaste eventuais manchas com água morna, 
sabão e um pano macio que não solte fiapos 
ou um pedaço de couro apropriado. Depois 
limpe a zona com água tépida limpa e seque 
com uma toalha! Em caso de manchas e 
nódoas muito resistentes, utilize o solvente de 

Não use panos de microfibra ou tira-manchas 
mecânicos. Contêm frequentemente partí-
culas abrasivas susceptíveis de arranhar as 
superfícies.
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Worktops should never be used as cutting sur-
faces because knives will leave marks on the 
worktops, even with their hard laminate coat-
ing. Use cutting boards made of wood, plastic, 
granite, or other suitable material. 

Porcelain and crockery have an unglazed edge 
on the bottom. Avoid sliding these materials 
across the worktop as this could result in slight 
scratches.

Never place hot pots, pans or other hot objects 
directly on the worktop without protection. 

Worktops can be cleaned with convention-
al household cleaning agents (however, no 
scouring agents!). Apply cleaning agent diluted 
with water according to the degree of soiling. 
Use a soft cloth for cleaning.

Aggressive cleaning agents such as anti-liming 
agent and cleaning agent for automatic coffee 
makers may damage the worktop. Make sure 
that they do not come into contact with the 
worktop. However, if they do, remove immedi-
ately with a moist cloth.

Care Instructions for Worktops in General

GR

-

-

-

-

-

-

-
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-

-
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. 

!

-

olarak temizlik maddesini bir miktar su ile in-
celterek 
bez . 

-

-

pode ser usado como base para cortar quais-
quer produtos uma vez que o corte feita com 
uma faca pode deixar entalhes em todo o 
material, mesmo no mais duro (plástico lami-
nado). Para cortar, recomendamos bases em 
madeira, plástico, granito ou material seme-
lhante. 

A louça de porcelana ou barro tem um bordo 
não esmaltado no seu lado inferior. O movi-
mento das peças sobre o tampo de trabalho 
pode ser a causa de arranhadelas.

Panelas, frigideiras ou outros objectos quentes 
nunca podem ser postos no tampo de trabalho. 

Os tampos de trabalho podem ser limpos com 
detergentes domésticos normais (Não utilizar 
abrasivos!). Em função do grau de ensuja-

mento, aplique o detergente diluído em pouca 
água. Utilize um pano macio.

Quaisquer produtos de limpeza agressivos, 
p. ex., descalcificantes e detergentes para 
máquinas de café, podem deteriorar o tampo 
de trabalho. Não podem ter contacto com o 
tampo. Caso cheguem ao tampo de trabalho, 
devem ser imediatamente eliminados median-
te um pano húmido.

-
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Hinges, drawer and pull-out runners are main-
tenance-free.

Cutlery trays can be removed for cleaning. 
These can best be cleaned with a mild clean-
ing agent. 

GR

-
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Para dobradiças, guias de gavetas e bandejas 
deslizantes, não são necessários trabalhos de 
manutenção.

-

-
mektedir. 

Podem ser tiradas para facilitar a limpeza. 
Limpe-as de preferência com um detergente 
suave. 
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-
-

ufacturers for the care and operation of 

Care Instructions for Electrical Appliances in General

Care Instructions for Glass Ceramic Hot Plates

Clean hobs and sinks made of stainless steel, 
enamel or plastic, using a moist cloth together 
with dishwashing liquid. 

Stubborn water spots can be removed with 
commercially available cleaners or normal 
household vinegar.

the special instructions of the appliance 

 

Remove soiling that has not been burnt-on us-
ing a moist cloth without cleaning agent. 

Stubborn stains, lime deposits and hard water 
stains, even scuff marks from shiny metal pots 
can be removed using the manufacturer‘s rec-
ommended special cleaning agents, such as 

still hot using a scraper with razor blade that 
is suitable for use on ceramic glass surfaces.  

Ensure that no sugar or foods containing sugar 
(e.g., jam) can burn onto the cooking zones! 

Immediately remove these residues with a 
moist cloth!

 

GR

-

-

-
-

-

-
-

-
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Paslanmaz çelik, emaye veya plastik malze-

-
lenmelidir. 

-
niz.

- Quando feitas em aço inoxidável, ou aço es-
maltado ou plástico, limpeas com um pano 
húmido e com detergente suave. 

Eventuais manchas de água resistentes po-
dem ser tratadas mediante detergentes de 
uso comercial ou vinagre normal.

-

temizlik maddesi kullanmadan nemli bir bez ile 
temizleyebilirsiniz. 

-

-
lik maddelerini kullanarak temizleyebilirsiniz, 
örn. Cerafix, Stahlfix, vs.

kullanarak temizleyebilirsiniz. 

dikkat edilmelidir! 

-
niz!

Toda a sujidade não aderente pela acção 
anterior de elevadas temperaturas pode ser 
removida por um pano húmido, sem utilização 
de detergente. 

Eventual sujidade resistente, manchas calcá-
rias ou de água e sinais metálicas cintilantes, 
deixados pelo movimento de panelas, deve 
ser eliminada mediante detergente especial 
(p. ex., Cerafix, Stahlfix, etc.) recomendado 
pelo fabricante.

Tiramse eventuais restos, que ficam pegados, 
enquanto ainda quentes, usando uma espá-

tula com lâmina de barbear, apropriada para 
cerâmica de vidro. 

Tenha atenção para que não cheguem açúcar 
ou produtos que contêm açúcar (por exemplo, 
compota, doce) à placa vitrocerâmica! 

Tire tais restos imediatemente com um pano 
húmido!

-

Cuidado da placa vitrocerâmica

-
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Ensure adequate ventilation during cooking 
and make certain that steam cannot condense 
on the furniture elements. 
Always use the cooker hood at the appropri-
ate power level! 

Avoid water spilling over.

Wait 20 minutes after the completion of the 
 before opening the dishwash-

er so that the steam can condense within the 
appliance.

Do not operate coffee machines, electric ket-
tles or toasters directly beneath the wall units. 
Over time, the escaping steam as well as the 
high temperature could damage the furniture.

Never place hot pots or other hot objects di-
rectly on the worktop or other furniture ele-
ments without using a protective trivet.

Occasionally check the surface temperature 
along the side edge of the oven door. As long 
as you can still touch the edge with your fin-
gertip, the amount of heat dissipation is ac-
ceptable. If this is not the case, the door seal 
must be checked by the appliance manufac-
turer’s service technicians.

Do not allow oven and dishwasher doors to re-
main slightly open for ventilation purposes be-
cause the escaping heat and moisture could 
result in heat damage and swelling in adjacent 
furniture components. 

Also pay careful attention to the special in-
structions of electrical appliance and built-in 
component manufacturers!

Instructions for Steam and Heat

GR

-

-

, 
-

-
-

-

-

-

-

-
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! 

olunuz.

-

20 dakika sonra .

ça-

.

-
ediniz

-
-

-

-
gileri de dikkate !

Durante a preparação de refeições, estabele-
ça sempre boa ventilação. O vapor não pode 
condensar sobre a superfície dos móveis da 
cozinha. 
Utilize a aspiração de vapor com a intensidade 
adequada! 

Evite derramamentos de água.

Abra a máquina de lavar louça só 20 minutos 
, para que o 

vapor possa condensar no interior da máquina.

Não opere a máquina de café, chaleira ou 
torradeira por baixo de armários de parede. O 
vapor produzido e a temperatura podem estra-
gar os móveis.

Não coloque panelas ou outros objectos quen-
tes directamente sobre o tampo de trabalho ou 
outras peças da cozinha.

Verifique, de vez em quando, a temperatura 
da superfície da aresta lateral da porta do for-
no. Se conseguir tocar na aresta com a ponta 
do dedo, a vedação da porta é boa. No caso 
negativo, o efeito vedante da porta deve ser 
corrigido pelo Serviço de assistência do fabri-
cante do forno.

Para fins de ventilação, as portas do forno e 
da máquina de lavar louça não podem ficar 
entreabertas, visto que o calor e a humidade 
que saem podem estragar ou fazer inchar os 
móveis vizinhos. 

Observe cuidadosamente as instruções espe-
ciais dos fabricantes dos aparelhos eléctricos e 
componentes incorporados nos móveis!
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Working in the kitchen entails handling wa-
ter, high temperatures, steam, humidity and 
dampness. Moreover, many foodstuffs cause 
tough stains. 
Even though modern furniture materials are 
resistant to most types of wear, there are lim-
its to what these can withstand based upon 
the specific characteristics of the respective 
materials.
To ensure that you have years of enjoyment 
from your new kitchen, here are a few brief but 
important instructions to observe:
The kitchen should be placed in a room with 
a normal climate. This applies to the tem-
perature as well as the relative humidity in 
the room. The furniture is oriented toward 
an indoor climate where temperatures range 
between 15 and 25 degrees Celsius and rel-
ative humidity ranges between 45 and 55 %. 
Indoor climates that are significantly drier can 
result in drying cracks and warping, whereas 
climates that are significantly more humid can 
lead to swelling and moulding.

Check the condensation overflow in your re-
frigerator regularly to ensure that the conden-
sation water does not ice up or spill over.
Only allow trained professionals to carry out 
electrical and plumbing installation work. 
Have these installations regularly checked by 
an expert.

 Always use your kitchen properly. Im-
proper or inappropriate use could result 
in injury to persons as well as damage to 
property.

 Do not stand or sit on the worktop. Never 
leave children unattended in the kitchen 
when there is a chance of them switching 
on electrical appliances. 

 It is prohibited for anyone - especially 
small children - to crawl inside the units as 
the doors could shut automatically. These 
are very difficult, if not impossible, to open 
from inside.

 Do not hang on the wall units! Improper 
loading could pull the unit away from the 
wall. 

 Wall units are generally hung on a mount-
ing rail. Do not lean with your full weight 
against individual hanging wall units. 
There is a danger of slippage!

 Do not remove any fittings! Attention, 

 Disconnect power supply prior to replac-
ing light bulbs or cleaning electrical appli-
ances. 

GR
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-
-
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-
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-
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-
-

Modern mobilya malzemeleri bu türden zor-

-

konusudur.

öneririz:

-

-

-

deformasyona ve küfe neden olabilir.
-

-

maddi hasar meydana gelme tehlikesi var-

-
-
-

-

-

-

Dolap kayabilir!

Dik-

-
lemesini kesiniz. 

A utilização de água, altas temperaturas, 
vapor de água e humidade são fenómenos 
normais numa cozinha. Além disso, nume-
rosos géneros alimentícios provocam fortes 
maanchas. 
Muitos materiais dos móveis modernos re-
sistem às influências referidas. Todavia, 
existem limites de resistência devidos às ca-
racterísticas específicas aos materiais.
Para manter a vida útil prevista da cozinha, 
convém observar algumas dicas importantes:
A cozinha deve ser instalada numa sala com 
temperaturas normais. Esta necessidade 
refere-se tanto às temperaturas como à hu-
midade do ar. Os móveis estão previstos para 

humidade relativa do ar. Um clima ambiental 
muito seco pode provocar rachas ao passo 
que um clima muito húmido pode fazer a ma-
deira inchar ou provocar deformações e bolor.
Controle regularmente o nível de água con-
densada no frigorífico, para que o líquido não 
possa congelar nem transbordar.

Qualquer instalação eléctrica ou sanitária 
pode ser realizada só por pessoas qualifi-
cadas e autorizadas para o efeito. Faça as 
instalações inspeccionar periodicamente por 
um especialista!

 Cada cozinha pode ser utilizada só con-
forme o seu fim de utilização. Cada abuso 
dos componentes pode comprometer a 
saúde e/ou os demais componentes.

 Não pise nem se sente no tampo de tra-
balho. Não deixe crianças a sós na cozin-

ha se puderem ligar os aparelhos eléctri-
cos. 

 Ninguém - especialmente nenhuma crian-
ça - pode gatinhar ao interior de armários 
porque as portas são susceptíveis de 
fechar bruscamente. É possível que a 
porta não pode ser aberta de dentro ou só 
com dificuldade.

 Ninguém pode pendurar-se em armários 
de parede! Cada carga excessiva pode 
provocar a caída do armário. Atenção, 

 Os armários de parede são montados a 
uma barra de fixação. Não se encoste 
em armários de parede de disposição 
isolada. Podem deslocar-se descontrola-
damente!

 Não desmonte ferragens! Atenção, peri-

 Interrompa a alimentação eléctrica antes 
de substituir lâmpadas e limpar aparelhos 
eléctricos. 
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1  Depth Adjustment
2  Height Adjustment 
3  Side Adjustment

All hinged doors are equipped with all metal 3-D quick-fit hinges. The doors can be installed 
or removed from the mounting plate without tools by means of the clip engagement latches. 

EN

1
2
3
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GR
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1
2
3

1  Ajuste de profundidade
2  Ajuste vertical 
3  Ajuste lateral

Todas as portas giratórias possuem dobradiças metálicas tridimensionais de montagem rá-
pida. Através dos clips de engate, as portas podem ser montadas e desmontadas sem ferra-
menta de montagem. 

TR PT
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1  Pull the release lever on the right-hand and left-hand sides forward. 

2  Position the front panel on the frame. The front panel engages automatically and audibly on 
both sides. 

3  The front panel can be adjusted by means of turning the adjustment screw on both sides.

4  The front panel can be adjusted by means of turning the adjustment screw on both sides.

5  Push on the cover caps.

GR
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1  Puxa-se para a frente as alavancas direita e esquerda.

2  Introduz-se o elemento frontal no marco. O elemento engata automatica e perceptivelmen-
te, em ambos os lados.

3  A posição do elemento frontal pode ser corrigida, em ambos os lados, mediante os para-
fusos.

4  A posição do elemento frontal pode ser corrigida, em ambos os lados, com o parafuso.

5  Colocar as tampas.

1

2 -
kilde yerine oturur.

3

4

5  
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All units have been designed using the latest, 
state-of-art technology. They meet all relevant 
standards such as, e.g., DIN 68930. All furni-
shings have received the GS seal for tested 
and proven safety. 

All maximum loads listed in the following have 
been statically defined, which means: the de-
termined load bearing capacities are the result 
of „careful and proper placment“ of objects, and 
not of „letting fall“, „throwing“ or similar impro-
per handling. 

The load must be evenly distributed across the 
surface. Avoid heavy loading of only one spot. 

The user is responsible for proper usage.

All shelves, including adjustable shelves, can 
hold a load up to 50 kg/sq. m.

 Wall units can hold 75 kg, whereby 
the individual shelves only hold a maximum of 
16 kg. The wall unit iMove has a maximum 
load capacity of 4 kg per shelf.

 All drawers and pull-outs up to a 
width of 60 cm have a load capacity of 30 kg.

 Pull-outs with a width of 80 or 90 
cm can hold a load of no more than 45 kg. Pu-
ll-outs with a width of 100 cm can hold a load 
of no more than 55 kg. Pull-outs with a width of 
120 cm can hold a load of no more than 65 kg.

 Pharmacist’s units are especially 
easy to load and unload. There should be no 
more than a total of 80 kg of load equally distri-
buted between the baskets and tablars. 
units with larder pull-out Junior have a maxi-
mum load capacity of 24 kg.

 The maximum load capacity for 
carousel and swivel pull-out corner units is 20 
kg per shelf. 

 15 cm wide pull-out units can hold 
up to 6 kg per shelf.

GR

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

16 kg. 
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-

uygundurlar, örn. DIN 68930. Tüm mobilyalar, 

sahiptir. 

-

-

-
rak nüfuz etmelidir. Noktasal kuvvet etkileri çok 

-

raflara 50 kg/metrekareye kadar yük koyula-
bilmektedir. 

-
bilmektedir, ancak her bir raftaki yük en fazla 

yükle yüklenebilir.

-
-

-

her birine 6 kg‘a kadar yük konabilmektedir.

Todos os armários correspondem ao mais 
recente nível técnico. Preenchem as normas 
aplicáveis, por exemplo, a DIN 68930. 
Todos os móveis levam a sigla GS que signifi-
ca „segurança verificada“. 

Todas as cargas máximas abaixo indicadas 
têm definição estática, i. é: As cargas referem-
-se exclusivamente à seguinte situação - „co-
locação cuidadosa e adequada“ de objectos, 
e não à situação „deixar cair objectos“, „lançar 
objectos“ etc. 

A carga deve ser distribuída uniformemente 
sobre a área. As incidências pontuais das for-
ças devem ficar muito mais baixas. 

Considera-se em cada caso que os móveis 
são usados conforme o seu fim de utilização 
previsto.

Todas as prateleiras podem ser carregadas 
com uma carga máxima de 50 kg por metro 
quadrado. 

Os armários de parede podem ser 
carregados com 75 kg, uma só prateleira pode 
ser carregada só com 16 kg. Der O armário de 
parede iMove  pode ser carregado com 4 kg 
por prateleira.

Todas as gavetas e bandejas 
deslizantes com largura máxima de 60 cm es-
tão previstas para uma carga de 30 kg. 

Com bandejas de 80 ou 90 cm de 
largura, a carga máxima fica limitada a 45 kg. 
Com bandejas de 100 cm de largura, a carga 
máxima fica limitada a 55 kg. Com bandejas 
de 120 cm de largura, a carga máxima fica li-
mitada a 65 kg.

Os armários tipo farmácia são 
muito fáceis de carregar e descarregar. A car-
ga máxima é de 80 kg, distribuída uniforme-
mente sobre todos os cestos e prateleiras.  Os 
armários inferiores, equipados com bandejas 
móveis multiuso Junior, podem ser carre-
gados com maximamente 24 kg.

Nos armários tipo carrocel e de 
canto com bandeja giratória, a carga máxima 
é de 20 kg por prateleira.

Os armários de 15 cm de largura, 
equipados com bandejas móveis, podem ser 
carregados com 6 kg por prateleira.
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Quality, energy and environment management 
is an essential element of our company policy, 
and is in line with the standards DIN EN ISO 
9001, 14001 and 50001.

QM, UM & EM

management system according to DIN EN ISO 
9001:2008, the environmental management 
system according to DIN EN ISO 14001:2009, 
and the energy management system according 

DIN EN ISO 9001:2000 is concerned with cus-
tomer focus and process quality with regard to 
product and design requirements as well as 
satisfaction. 

standard of environmental management sys-
-

the measures taken by the company to reduce 
costs in conjunction with energy management.

GS
-

ture Test Institute LGA, Nuremberg] has sub-
jected the ranges of this collection to a safety 
inspection. As a result of this inspection, we 
were awarded the GS seal certifying that the 
requirements with regard to operating conven-

ience, load capacity, material consistency and 
safety have been met in full. 

Goldenes M

- (German furniture quality seal)] have tested 
nobilia in accordance with RAL-GZ 430. Fol-
lowing this test, nobilia was awarded the RAL 
quality seal, the „Golden M“. This ensures that 
each kitchen leaving our factory complies with 
up-to-date standards and quality requirements 
of the market.

PEFC

use wood for kitchen furniture production that 
comes from sustainably managed forests and 
other managed sources. PEFC = Programme 

Schemes.

The furniture in this collection was awarded the 
emissions label of the Deutschen Gütegemein-
schaft Möbel e.V. (The German Association of 
Quality Furniture) with the highest emissions 
class of A in accordance with the award requi-
rements.

GR

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.
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TR PT

-

olarak yürütülmektedir.

9001:2008 kalite yönetim sistemine, DIN EN 

zamanda DIN EN ISO 50001:2011 enerji yöne-

-

Mobilya Test Enstitüsü LGA Nürnberg, bu ko-
-

-

-

-

-
-

tedir.

-

Qualidade, meio-ambiente e energia são ele-
mentos essenciais da nossa política empresa-
rial que se orienta pelas normas DIN EN ISO 
9001, 14001 e 50001.

Em março de 2015 foram renovados mais uma 

qualidade DIN EN ISO 9001:2008, sistema 
de gestão ambiental DIN EN ISO 14001:2009 
bem como sistema de gestão energética con-
forme DIN EN ISO 50001:2011. 

-
tação para o cliente e a qualidade de processo 
em função dos requisitos e satisfação do clien-
te relativamente ao produto e design. 
A DIN EN ISO 14001:2009 é a norma inter-

sistemas de gestão ambiental. A DIN EN ISO 

de medidas dirigidas à redução do consumo 
de energia.

O instituto de controlo de móveis LGA Nür-
nberg submeteu os programas desta colecção 
a um controlo de segurança. Como resultado 
deste controlo foi atribuído o selo de qualidade 
GS, atestando que são integralmente satis-
feitos os requisitos impostos ao conforto de 

utilização, capacidade de carga, constância do 
material e segurança.

M de Ouro
O DGM (instituto alemão para a garantia de 
qualidade de móveis) testou a empresa pelos 
padrões de qualidade de RAL-GZ 430. Como 
resultado deste teste foi atribuído o selo de 
qualidade RAL „M de Ouro“. Deste modo é 
assegurado que todas as cozinhas, que saem 
da fábrica, satisfazem as expectativas atuais e 
requisitos do mercado impostos à qualidade. 

-
restas geridas de forma sustentável e de fon-
tes controladas. PEFC representa programas 

Schemes.

Classe de emissão DGM
Os móveis desta linha foram galardoados com 
a melhor classe de emissão A, de acordo com 
as condições de atribuição da etiqueta de 
emissão estabelecidas pela sociedade alemã 
de qualidade de móveis „Deutsche Gütege-
meinschaft Möbel e.V.“.
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