AXOR MYEDITION
Запитання та відповіді:
Що необхідно для реалізації вашого індивідуального продукту AXOR MyEdition?
Клієнт повинен замовити три артикула:
1. Бажаний продукт (корпус змішувача) AXOR MyEdition без пластини
2. Нова монтажна пластина відповідного розміру (150, 200, 245)
3. Шаблон монтажної пластини для правильного вимірювання матеріалу
Для яких продуктів / розмірів доступні монтажна пластина і шаблон?
Доступні 3 монтажні пластини і шаблони:
1. Монтажна панель 150 для змішувача біде
2. Монтажна пластина 200 для змішувача умивальника 70, змішувача для раковини на 3
отвори, наповнювача для ванни, змішувача для ванни на 4 отвори
3. Монтажна пластина 245 - для змішувача для умивальника 230, змішувача для раковини
прихованого монтажу, підлогового змішувача для ванни і підлогового змішувача для
раковини
Де я можу ознайомитися з колекцією AXOR MyEdition?
Ви можете ознайомитися з усіма продуктами з даної колекції за посиланням:
https://www.axor-design.com/bath/products/collections/axor-myedition

Яку інформацію можна знайти в інструкції по збірці?
1. Покрокова інструкція, як вирізати потрібний матеріал і закріпити його на монтажній
пластині
2. Як знайти відповідний клей
3. Як забезпечити довговічність обраного матеріалу
4. Надається мінімальна і максимальна товщина окремого матеріалу

Який клей можна використовувати для кріплення матеріалу на монтажній пластині?
Для кожного матеріалу потрібен спеціальний клей, який відповідає характеру матеріалу, тому
не може бути однієї загальної пропозиції для клею.
Зв'яжіться зі своїм фахівцем по матеріалам і запитайте, який клей слід використовувати для
конкретного матеріалу.
Чи є які-небудь матеріали, які можна порекомендувати для використання на монтажній
пластині?
Засновуючи на досвіді, для монтажної пластини можна використовувати такі групи
матеріалів:
Плитка або мармур
Дерево (фанерні панелі для ідеальної підгонки)
Шкіра
Тканина
Будь ласка, уточніть можливість використання конкретного матеріалу у свого фахівця з
матеріалами. Ми пропонуємо використовувати тільки ті продукти, які етично виправдані і не
шкідливі для навколишнього середовища.
Як можна гарантувати довговічність обраного матеріалу?
Правильний догляд за матеріалом - запорука довгого життя покриттів.
Як правило, діє наступне: якщо покриття було забризкане водою під час використання, ви
повинні протерти його підходящої тканиною.
Ви можете легко видалити пил або бруд вологою тканиною, якщо вона зібралася на поверхні.
Уникайте перезволоження поверхні і якомога швидше видаляйте сторонні рідини
Рекомендуємо обробляти вироби підходящими засобами догляду кілька разів на рік.
Не можна використовувати абразивні, корозійні або кислотні засоби для чистки.
Перед чищенням перевірте, рекомендується чи засіб для чищення для конкретної поверхні.
Не піддавайте покриття постійному УФ-випромінюванню (можлива зміна кольору або
поверхні матеріалу).

Чи надаєте ви гарантію на монтажну пластину і індивідуальний матеріал?
AXOR може надати стандартну 5-річну гарантію бренду тільки на продукти, що входять в
комплект поставки. В даному випадку це означає монтажну пластину і саму пломбу, а не
індивідуально підібраний матеріал та використаний клей.
Де я можу знайти планувальні характеристики і дані для проектування в системі BIM?
Просимо Вас з нами зв'язатися і ми Вам надамо всю необхідну інформацію.

