
KUMA CARE KIT

På www.kuma.dk finder du en oversigt 

over alle vores vaske og materialer. Vi 

har samlet et udvalg af billeder som 

giver inspiration til dit køkken og bad. 

Derudover finder du selvfølgelig også 

vores plejeprodukter og meget andet 

i KUMA's webshop. Oplev det hele på 

www.kuma.dk.

BESTIL ONLINE
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PAS PÅ! 
DIN BORDPLADE

KUMA CARE KIT 
Care kit plejer og vedligeholder din 

KUMA bordplade. Køb det hos din lokale 

KUMA forhandler, eller på www.kuma.dk. 

KUMA’s Care Kit indeholder produk-

ter som er special udviklet til pleje  

af KUMA’s materialer. Dette Care Kit 

sikrer den optimale pleje og vedlige- 

holdelse af din KUMA bordplade, og 

bevarer den flotte og smudsafvisende 

overflade. Alle produkterne kan an-

vendes på både matte og blanke over- 

flader og er klar til brug. Flaskerne er 

udstyret med spray og "klik" låg, for 

den optimale anvendelse af de en-

kelte produkter. Læs indlægssedlen 

for detaljeret brugsvejledning. 



KUMA SEAL
KUMA Seal er specialudviklet til im-

prægnering af alle KUMA’s mate-

rialer. For at bevare din bordplades 

flotte og smudsafvisende overflade, 

anbefaler vi, at anvende KUMA Seal 

1-3 gange årligt.

KUMA  
CARE KIT
TIL ALLE KUMA 

OVERFLADER

KUMA SUPERSCRUB
KUMA Superscrub er en skurecreme 

som er perfekt til periodevis dyb-

derens og grundrengøring af alle  

KUMA’s materialer. KUMA Super-

scrub fjerner effektivt vanskelige 

pletter, f.eks. kaffepletter, rødbede-

saft og rødvinspletter m.m. på din 

KUMA bordplade.

Clean er det perfekte rengørings-

middel til den daglige rengøring af 

alle KUMA's materialer. KUMA Clean 

efterlader en tynd hinde, som mini-

merer ophobning af snavs og kalk. Vi 

garanterer, at alle KUMA's materialer 

tåler KUMA Clean. 

KUMA CLEAN
Lime er KUMA's eget special blandet 

kalkopløsningsmiddel, som effektivt 

opløser selv de mest genstridige 

kalkaflejringer, eksempelvis omkring 

bundventilen eller ved armaturet. Vi 

gør opmærksom på, at KUMA Lime 

aldrig må benyttes på materialerne 

Pearl og Terrazzo.

KUMA LIME


