
KERAMIEK KUNSTSTEEN

Een keramische wastafel is erg sterk 

en zeer krasvast. Keramische wasta-

fels worden gemaakt uit klei, die mid-

dels een mal in een bepaalde vorm 

geperst wordt en vervolgens in de 

oven op zeer hoge temperatuur afge-

bakken wordt. Door de glazuurlaag 

die aangebracht wordt is een kerami-

sche wastafel erg onderhoudsvrien-

delijk en bestand tegen de meeste 

chemische middelen. Het is niet voor 

niets dat de keramische wastafel al 

jarenlang zeer populair is binnen de 

sanitairbranche.

Voor keramische producten geldt een 

maattolerantie van ca. 3-6 mm. Kera-

misch sanitair wordt gemaakt van een 

natuurlijk product en er kunnen der-

halve na het bakproces oneffenheden 

zichtbaar zijn.

Kunststeen wastafels worden ver-

vaardigd uit een mengsel van diver-

se kwartsen en polyester. Kunststeen 

wastafels kenmerken zich door hun 

zeer strakke vorm en gladde opper-

vlak. 

Net zoals bij keramiek is kunststeen 

eenvoudig schoon te maken. Houd er 

wel rekening mee dat kunststeen was-

tafels gevoelig zijn voor agressieve 

chemische middelen en sterke tem-

peratuurswisselingen. De kunststeen 

wastafels is minder krasvast dan de 

keramische wastafel, maar met Com-

mandant cleaner 4 zijn kleine krasjes 

eenvoudig weg te poetsen. Let op: 

dit kan alleen bij de glanzende kunst-

steen wastafels.

Bij matte kunststeen wastafels wordt 

de bovenkant van de wastafel ‘open 

geschuurd’, dit zorgt voor de fraaie 

matte uitstraling.

De maattolerantie van kunststeen 

wastafels is ca. 2 mm. 

• Ambachtelijke vormgeving

• Super hygiënisch 

• Geen onderhoud nodig

• Schoonmaken met gebruikelijke 

   milde huishoudmiddelen

• Verkrijgbaar in wit glans en zwart mat

• Strakke en tijdloze vormgeving

• Super hygiënisch 

• Beschermende glanzende/matte   

   coating

• Schoonmaken met gebruikelijke 

   milde huishoudmiddelen

• Verkrijgbaar in wit glans en wit mat
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ls NATUURSTEEN

Natuursteen wastafels worden ver-

vaardigd uit een poreus gesteente 

(Aziatisch hardsteen). Deze wastafel 

dient vóór gebruik behandeld te wor-

den met een hardsteenolie of impreg-

neermiddel. Deze kunnen neutraal 

of kleurverdiepend zijn. Natuursteen 

heeft een mooie strakke uitstraling 

en is daarom erg populair. Er bestaan 

speciale schoonmaakmiddelen voor 

natuursteen / hardsteen, maar u kunt 

ook voor lauw water gaan met een 

zacht schoonmaakmiddel. 

Hoewel een natuurstenen wastafel 

erg hard is, kan deze niet goed tegen 

zuur. Pas dus op met agressieve reini-

gingsmiddelen, ammoniak, tandpas-

ta(resten), azijn of citroen. 

Tijdens het gebruik dient u de was-

tafel regelmatig te impregneren. Bij 

intensief geruik raden wij u aan om 

maandelijks te impregneren.

• Robuuste uitstraling

• Natuurproduct; iedere wastafel is          

   uniek

• Schoonmaken met gebruikelijke 

   milde huishoudmiddelen

• Een onderhoudsset is verkrijgbaar

• Verkrijgbaar in zwart

COMPACT STONE

Compact stone wastafels worden 

vervaardigd uit een mix van natuur-

steengranulaat vermengd met kunst-

hars. De wastafels in de kleuren wit 

en zwart worden afgewerkt met een 

betonlak. Deze lak geeft de wastafel 

een intense kleur maar is niet 100% 

krasvast. Bij normaal gebruik hoeft 

dit geen probleem te zijn, alleen ra-

den wij u aan om geen scherpe of 

krassende materialen op de wastafel 

te zetten.

De wastafels dienen met een zacht 

schoonmaakmiddel gereinigd te wor-

den. Gebruik van agressieve schoon-

maakmiddelen zoals Antikal of Cillit 

Bang is niet toegestaan, dit kan on-

herstelbare schade veroorzaken.

• Strakke vormgeving

• Schoonmaken met pH-neutrale  

   reinigingsmiddelen

• Verkrijgbaar in wit, zwart, wit mar-

   mer en zwart marmer

SOLID STONE

Wastafel Neo (solid stone) is een 

composiet wastafelblad samenge-

steld uit diverse mineralen en afge-

werkt met een gelcoat toplaag.

Dit materiaal is door en door ge-

kleurd, heeft een zeer hoge krasvast-

heid en is dankzij de hoge dichtheid 

zelfs antibacterieel.

Door zijn hoge dichtheid is de solid 

stone wastafel zeer goed bestand te-

gen diverse agressieve materialen 

zoals aceton en chloor. Wij raden u 

echter aan om bij eventueel gebruik 

van deze middelen de wastafel direct 

na het gebruik goed na te spoelen met 

water.

• Strakke en tijdloze vormgeving

• Antibacterieel 

• Beschermende gelcoat toplaag

• Schoonmaken met gebruikelijke 

   milde huishoudmiddelen

• Verkrijgbaar in black, mocca, taupe, 

   stone grey, silver grey en white

ONDERHOUD VAN WASTAFELS 


