
FENIX
De kracht van Fenix in uw interieur zit in het egale
karakter van het materiaal. En dat houdt u graag zou.
Het grote voordeel van een fenix tafelblad is dat het zeer
onderhoudsvriendelijk is. Het materiaal, dat goed
bestand is tegen onder meer krassen, afschuring, droge
hitte en zure oplosmiddelen, blijft door regelmatige
reiniging jarenlang op topkwaliteit.

Onderhoudsset FENIX
Om uw meubel zo goed mogelijk te onderhouden is een
Fenix onderhoudsset beschikbaar. Deze set bevat een
cleaningspray, een melaminespons, en de nodige
schoonmaakinstructies. 

                  De set is verkrijgbaar via:
                  www.dyyk.nl/meubel-verzorgingsproducten

Dagelijks onderhoud
Neem uw fenix blad dagelijks af met een keukendoek en
een schone sop met weinig afwasmiddel. Spoel het blad
daarna schoon met lauw water en maak het vervolgens
droog met een schone theedoek of keukenpapier.
Daardoor voorkomt u dat er resterend vuil achterblijft op
het blad, dat voor aantasting van het blad kan zorgen.

Thermische herstelling
Meubels zijn en blijven gebruiksartikelen. Naar verloop
van tijd is het mogelijk dat er zeer kleine, oppervlakkige
krasjes ontstaan in uw fenix tafelblad. Deze zijn door
middel van thermische herstelling weg te werken. Met
gebruik van een strijkijzer en een vochtige
microvezeldoek kunt u krassen die niet al te diep het
oppervlak hebben aangetast, verwijderen.

O N D E R H O U D S A D V I E S  F E N I X

Laat vloeistoffen die het Fenix raken nooit opdrogen.
Laat voedingsmiddelen niet lang op het blad liggen.
Hete pannen kunnen brandplekken veroorzaken.
Gebruik altijd een onderzetter.
Gebruik het blad niet als snijplank.
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen
(ontstoppers, chloor, metaalreinigers etc.) of andere
chemische middelen.

Verwijderen specifieke vlekken
Alledaagse vlekken (vetvlekken, koffie, rode wijn). Laat
de Cleaning Spray of een sopje inwerken tot het vuil
reageert. Daarna behandelen met de melamine spons.
Maak deze licht vochtig en knijp de spons uit voor
voldoende wrijving. Spoel zorgvuldig na met lauwwarm
warm water en maak het droog met keukenpapier of een
theedoek.

Hardnekkige vlekken. Gebruik de melamine spons. Door
wrijving wordt het vuil verwijderd. Spoel goed na met
lauw water en maak het blad droog met een schone
theedoek of keukenpapier. Als de vlekken niet in een
keer weggaan, kunt u dit proces herhalen.

Onderhoud met strijkijzer
1. Leg eerst een bevochtigd vel keukenpapier op de plek
waar de krasjes zichtbaar zijn.
2. Plaats dan het verhitte strijkijzer op het oppervlak dat
moet worden gerepareerd. Laat
het strijkijzer NIET langer dan tien seconden rusten op
dit gedeelte.
3. Spoel de plek vervolgens af met lauw water en een
microvezeldoek.

Tips om schade te voorkomen

Meer weten over
ons fenix?

Scan de QR-code

Om ervoor te zorgen dat uw meubel er ook na aanschaf goed uit blijft zien, informeren wij u graag over de keuze in materialen en de
daarbij behorende producteigenschappen. Zo weet u zeker dat uw meubel aansluit bij uw verwachtingen en lifestyle.

De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter indicatie. De kleur van de staal wijkt altijd iets af van de werkelijke kleur. Dit 
komt in de eerste plaats doordat uw beeldscherm nooit een volledig representatieve weergave van de werkelijkheid kan 
tonen. Daarnaast zorgt ook het gebruik van natuurlijke materialen ervoor dat er afwijkingen tussen de staal en uw tafelblad 
mogelijk zijn.
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voorbehouden
© DYYK 2023



FENIX 
0720 NERO INGO

FENIX 
0724 GRIGIO BROMO

FENIX 
0718 GRIGIO LONDRA 

FENIX 
0748 BEIGE ARIZONA

FENIX 
0032 BIANCO KOS

FENIX 
0725 GRIGIO EFESO

FENIX 
0750 VERDE COMODORO
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