
НЕ САМО ДОСТАВЯМЕ ! НО И ПОДДЪРЖАМЕ ДОСТАВЕНИТЕ ОТ 
НАС ЕЛЕМЕНТИ ВЪВ ВИД И СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ОЧАКВАТЕ ОТ 

ТЯХ ЗА ДЪЛГОСРОЧЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ. 

ПРИ ТОВА БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРИОД ОТ ЕДНА ГОДИНА СЛЕД ! ! !!

?

ОСИГУРЯВАМЕ ПОЧИСТВАНЕ И 
ПОДДРЪЖКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНА 

ВИЗИЯ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ 
НА ДОСТАВЕНИТЕ ОТ НАС 

ФИТИНГИ ЗА СТЪКЛО

Често срещана повърхност на елементите.         
Отлагания от вода и препарати.

ПРЕДИ СЛЕД

Как да го предотвратим, 
като запазим исканата 

визия и функционалност
  Изделието трябва 
да бъде почиствано редовно. 
Нормално замърсените стъкло, профили 
и/или елементи могат да се почистват 
лесно с хладка вода, в която е прибавен 
почистващ препарат.  

  Не бива да се използват 
препарати съдържащи висока 
концентрация на разтворители, ацетон, 
хлорсъдържащи, като белина и други 
агресивни субстанции срещу мухъл, 
петна от сапун и котлен камък и др., 
абразивни почистващи материали, 
твърди и/или режещи предмети (шпакли, 
бръснарски ножчета, домакински  телчета 
или телени четки и други)! Те не само 
замърсяват трайно повърхностите, но и 
нарушават тяхната цялост необратимо. 

  Съчетанието на влага и 
остатъци от почистващи и миещи 
препарати води до отлагане на 
замърсяване по елементите и 
уплътненията , които влошават качеството 
им , както и естетиката. 

  Препоръките са направени на 
основание изискванията на стандартите 
за покрития и анализ на практическия 
опит на фирми с богат професионален 
опит при монтаж и производството на 
закалено и/или ламинирано стъкло.

НЕСПАЗВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ МОЖЕ ДА 
ДОВЕДЕ ДО УВРЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ, 
ЕЛЕМЕНТИТЕ И ОБКОВА, КОЕТО ВОДИ 
ДО ЗАГУБА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТ И 
ЕСТЕТИКА.

Използваме и Препоръчваме 
специални и изпитани препарати 
за поддръжка на неръждаема и/
или хромирана повърхност, от 
водещи фирми производители,  
като услуга за почистване и 
поддържане на елементите 
на Душ кабини, Паравани 
Плъзгащи врати и други, за да не 
загубят естетичната си визия и 
функционалност, чрез минимална 
инвестиция. На разположение сме 
да ни потърсите за консултация 
или съвет ! 

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
СОФИЯ - тел: 02/9265858, e-mail:office@bestimex.net
ОФИСИ В СТРАНАТА:
ВАРНА - тел: 052/503700, e-mail:varna@bestimex.net
БУРГАС - тел: 056/811482, e-mail:burgas@bestimex.net
ПЛОВДИВ - тел: 032/942188, e-mail:plovdiv@bestimex.net
ВЕЛИКО ТЪРНОВО - тел: 062/605525, e-mail:tarnovo@bestimex.net
РУСЕ - тел: 082/822025, e-mail:ruse@bestimex.net
СТАРА ЗАГОРА - тел: 042/230219, e-mail:st.zagora@bestimex.net
ВРАЦА - тел: 092/923010, e-mail:vratza@bestimex.net


