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Lavaredo Home & 
Kitchen ก่อตั &งขึ &นในปี 2547
ประสบการณ์กว่า 15 ปีอยู่
เบื &องหลงัทกุผลิตภณัฑ์ทีCเราติดตั &ง 

เราได้สร้างชืCอเสียงของเราในด้าน
งานฝีมือทีCมีคณุภาพและการ

บริการทีCยอดเยีCยม เราเชีCยวชาญ

ในครัวแบบสัCงทําพิเศษและให้
ความสําคญักับลกูค้าและบ้านแต่

ละราย 

ในฐานะสมาชิกของสมาคม
เฟอร์นิเจอร์ไทยเรารักษา
มาตรฐานระดบัสงูสําหรับ

ผลิตภณัฑ์การผลิตและการติดตั &ง 
ของเรา การเลือกผลิตภณัฑ์ทีC

กว้างขวางของเราและเทคโนโลยี
การผลิตอตัโนมติัทีCทนัสมยัทําให้

เราเป็นผู้ นําในอตุสาหกรรม

บริษัทเอกชนทีCดําเนินการจ้าง

พนกังานทีCเป็นมิตรและมี
ประสบการณ์ทีCพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเสมอ ตง้ั แต่การ

ออกแบบและการผลิตจนถึงงาน
ติดตั &ง และบริการ เรามีความ

ภาคภมิูใจในคณุภาพการบริการ
และสามารถให้ความพึงพอใจของ

ลกูค้า

ทีCมีอยู่ในแพ็คเกจนี &คือเคล็ดลบัใน

การดแูลและบํารุงรักษาตู้ของคณุ
เองเพืCอมอบความสวยงามและ

ความเพลิดเพลิน

ให้แก่คณุ 

ขอขอบคณุทีCเลือก Kitchens 
by Lavaredo เรายินดีทีCจะ
ให้บริการให้กับคณุ

ชุด สิ&งของ การรับประกันแบบจาํกัด

ห้องครัว / ห้องนํ -า / ซักรีด / 

ที4เกบ็ของ / ตู้เสื -อผ้า

** ผลติภัณฑ์กาวซิลโิคนเคลือบหลุมร่องฟันและผลติภัณฑ์ที@เกี@ยวข้อง
ไม่อยู่ภายใต้การรับประกนั

แผน่ข้างและประตู
* การบิดงอที+ประตูนอ้ยกว่ 105 ซม. เท่านั9น

3 ปี
* สําหรับวสัดแุละฝีมือการผลิตเทา่นั =น

อปุกรณ์เสริมหลอดไฟ LED 3 ปี

บานพบัและอปุกรณ์เสริม
*ไม่ครอบคลุมแรงงานที+เกี+ยวขอ้ง

10 ปี

พื Aนผิวควอตซ์และอะคริลคิ 3 ปี
* รับประกนัการติดตั =งเทา่นั =น

เฟอร์นิเจอร์บวิท์อินคอนเนอร์ราชเทวีโดย Lavaredo รับประกนัวา่ผลติภณัฑ์ของเราจะ
ปราศจากข้อบกพร่องด้านวสัดแุละการผลติเป็นระยะเวลาสอง (3) ปีนบัจากวนัทีJตดิตั Kง

นีJคือการรับประกนัทีJสมบรูณ์และมีให้เทา่นั Kน การรับประกนัโดยชดัแจ้งหรือโดยนยัอืJนใดจะ

ถกูแทนทีJทั Kง หมดโดยการรับประกนันี KซึJงอยูภ่ายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางและจงัหวดั

ของไทย เฟอร์นิเจอร์ของ Lavaredo จะรับประกนัวสัดแุละฝีมือการผลติแบบจํากดัสอง 
(3) ปี โดยมีการใช้ผลติภณัฑ์ภายใต้สภาพทีJอยูอ่าศยัปกติ

การรับประกนันี Kจะกลายเป็นโมฆะหากได้รับการพิจารณาโดยผู้ เชีJยวชาญโดย

Lavaredo วา่ผลติภณัฑ์เกิดขึ Kนระหวา่งการใช้งานในสภาพแวดล้อมทีJผิดปกตหิรือ

ข้อผิดพลาดในการตดิตั KงอืJนๆ และถกูนําไปใช้ในทางทีJผิดหรือถกูละเลย

เฟอร์นิเจอร์โดย Lavaredo จะรับประกนัเฉพาะผลงานของผู้ตดิตั Kง ทีJผา่นการรับรอง
ของเราเองเทา่นั Kน การตดิตั KงทีJเสร็จสมบรูณ์โดยผู้ อืJน (จดัหาเทา่นั Kน) หรือการตดิตั Kง ทีJแก้ไข

โดยผู้ อืJนจะไมไ่ด้รับความคุ้มครอง

เฟอร์นิเจอร์โดย Lavaredo จะซอ่มแซมหรือเปลีJยนชิ Kนสว่นทีJชํารุดตามดลุยพินิจของ

สนิค้า

การตดิตั (ง:

- การรับประกนัแบบ จํากดั (3) ปี การเรียกร้องการรับประกนัที9เกิน 3 ปีหลงัจากวนัที9ตดิตั (งเดมิจะคดิคา่แรงใน

การดําเนินการรับประกนั

- ความเสยีหายเนื9องจากการสมัผสัแสงแดดโดยตรงไมอ่ยูภ่ายใต้การรับประกนั

- รอยแตกบนเคาน์เตอร์หลงัการตดิตั (งไมอ่ยูภ่ายใต้การรับประกนั

- ตู้ใช้ภายนอก – การตดิตั (งภายนอกอาคารได้รับการคุ้มครองเพื9อคณุภาพของการผลติเทา่นั (น

- ความเสยีหายเนื9องจากนํ (าล้น ความร้อน หรือไอนํ (าที9เกิดจากเครื9องใช้ไฟฟา้ไมร่วมอยูใ่นการรับประกนั

ไม้ หินออ่น และหินแกรนิตเป็นผลติภณัฑ์จากธรรมชาต ิรูปแบบลายไม้ พื Kนผิวและ/หรือสีทีJ
แตกตา่งกนัถือเป็นสว่นหนึJงของความสวยงามโดยธรรมชาตขิองไม้และไมถื่อเป็น

ข้อบกพร่อง

การเสืJอมสภาพของพื Kนผิวผลติภณัฑ์อนัเป็นผลมาจากการ สกึหรอตามปกต ิจงึไมถื่อเป็น

ข้อบกพร่องภายใต้เงืJอนไขการรับประกนันี Kและจะไมไ่ด้ รับการพิจารณาสําหรับการ เคลม

การรับประกนัของเฟอร์นิเจอร์โดย Lavaredo ทั Kงหมดสะท้อนให้เหน็ถงึการรับประกนั
ผลติภณัฑ์แตล่ะรายการทีJ ซพัพลายเออร์ของ เราขยาย เราไมข่ยายการรับประกนัเกินกวา่

ระยะเวลารับประกนัของซพัพลายเออร์ของเรา

คาํนํา



ตู้ควรได้รับการปฏิบติัเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชั Aนดี ขั Aนตอนงา่ยๆ ไมเ่พียงแตจ่ะชว่ยยืดอายุ

ห้องครัวของคณุเอง แตย่งัทําให้ดเูหมือนใหมอี่กด้วย ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ทีOสะอาด

สาํหรับการปัดฝุ่ นเป็นประจํา (ไมแ่นะนําให้ใช้แผน่ปัดฝุ่ นในบรรจภุณัฑ์)

ทําความสะอาดตะแกรงตะกร้าและอปุกรณ์ชดุครัวของคณุด้วยนํ Aาอุน่และนํ Aายาล้าง
จานชนิดออ่น ทีOใช้กบัผ้าไมโครไฟเบอร์ชบุนํ Aาหมาดๆ (ไมแ่นะนําให้ใช้นํ Aายาทําความ

สะอาดทองเหลอืงและเงิน) เช็ดตะแกรงตะกร้าและอปุกรณ์ชดุครัวและบริเวณโดยรอบ

ให้แห้งทนัที

ความบรรจแุละการหมนุชั AนวางทีOแนะนําการบรรทกุสงูสดุสาํหรับชั Aน วางคือ VW กก. 

ตอ่ตารางเมตรและ YW กก. ตอ่ลิ Aนชกั

หลกีเลีOยงอปุกรณ์จดัเก็บทีOติดประตเูว้นแตตู่้จะได้รับการออกแบบมาเพืOอคณุสมบติันี A

โดยเฉพาะทกุๆ หกเดือนให้ถอดทําความสะอาดและพลกิชั Aนวางของคณุ วิธีนี Aจะชว่ย

ยืดอายชุั Aนวางของคณุและชว่ยปอ้งกนัการบิดงอและการหยอ่นคล้อย

การบาํรุงรักษาเชงิป้องกัน
+ โครงสร้างตู้

เครื%องใช้ไฟฟา้ ความร้อน ไอนํ 3าความร้อน 

และไอนํ 3าสามารถทําลายสว่นประกอบ

ตา่งๆ ของห้องครัวได้ เมื%อทํากบัข้าวให้
เปิดชอ่งระบายอากาศบนเครื%องดดูควนัหรือ

ไมโครเวฟที%อยูใ่นระยะไกล หลกีเลี%ยงการ

วางของร้อนหรือเครื%องใช้ไฟฟา้บน

เคาน์เตอร์โดยตรง แนะนําให้ใช้ฉนวน
ปอ้งกนั เมื%อใช้เครื%องมือที%ผลติความร้อน
หรือไอนํ 3า เชน่เครื%องปิ 3งขนมปัง หม้อ หม้อ

กาต้มนํ 3า หรือเครื%องชงกาแฟ ควรดงึออกไป
ที%ขอบของเคาน์เตอร์เพื%อไมใ่ห้อยูด้่านลา่งตู้

และข้างบนโดยตรงซึ%งจะปอ้งกนัความ
เสยีหายตอ่ผิวของตู้  ขอบ และประตู

+ เครื,องใช้ไฟฟ้า



การเปิดรับแสงแดดควรใช้ผ้ามา่นและที:กนัแดดเพื:อปอ้งกนัการเปลี:ยนสีของตู้ เสื Bอผ้าของคณุ 

การสมัผสักบัแสงแดดโดยตรง มีแนวโน้มที:จะทําให้สีของผลติภณัฑ์ไม้ธรรมชาตมืิดลง 

แสงแดดยงัสามารถทําให้พื Bนผิวที:ทาสีพื Bนผิวลามิเนตและพื Bนผิวจางลงได้

การดแูลและบาํรุงรักษา
+ การรับแสงแดด

ความเสยีหายจากนํ &าสามารถลดลงได้จากการทํา

ความสะอาดสิCงทีCหกและกระเซน็อยา่งรวดเร็ว 

ชว่ยปอ้งกนัความเสยีหายทีCเกิดจากการสมัผสัเป็น

เวลานาน การสมัผสันํ &าเป็นเวลานานรวมทั &ง 

อาหาร นํ &า หรือของเหลวอืCนๆ อาจทําให้เกิดการ

เปลีCยนสหีรือความเสยีหายอยา่งถาวร หลกีเลีCยง

การพาดผ้าเช็ดจานทีCเปียกชื &นหรือเปียกไว้เหนือ

ประตตูู้  เมืCอเวลาผา่นไปความชื &นนี & อาจทําให้เกิด

ความเสยีหายจากนํ &าอยา่งถาวรกบัประต ู

จําเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในบริเวณทีC

ออ่นแอ เชน่อา่งล้างจาน เครืCองล้างจาน กระป๋อง 

และพื &นทีCเตรียมอาหาร

+ ความเสียหายจากนํ ;า



MDF (แผน่ใยไม้อดัความหนาแน่นปานกลาง) คือประตตูู้

เคลอืบด้วยแลก็เกอร์สนํี &า พื &นผิวมีความทนทานมาก แตก่าร

ดแูลทีCไมเ่หมาะสมจะทําให้เกิดการสกึหรอก่อนเวลาอนัควร 

การทําความสะอาดแลคเกอร์ย้อมสสีามารถใช้นํ &าอุน่และนํ &า

ยาล้างจานออ่นๆ ใช้ผ้านุม่ชบุนํ &าอุน่และนํ &ายาล้างจานเช็ดให้

สะอาดแล้วตามด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ทีCสะอาดหมาดๆ เพืCอ

ขจดัคราบสบู ่และเช็ดให้แห้งทนัทีด้วยผ้านุม่ๆ เพืCอไมใ่ห้เป็น

คราบ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกบับริเวณรอบๆ อา่งล้าง

จานและเครืCองล้างจาน อยา่ใช้ผ้าเช็ดจานเช็ดตู้ เพราะอาจมี

คราบไขมนัหรือนํ &ายาล้างจานเหลอือยู ่หลกีเลีCยงการทําความ

สะอาดด้วยผลติภณัฑ์ทีCมีสารฟอกขาว แอมโมเนีย หรือซลิโิคน

แม้วา่การเคลอืบผิวนี &จะทนทานมาก แตก่ารใช้สารเคมีรุนแรง

ซํ &าๆ อาจทําให้ผิวเคลือบของคณุเสียหายได้

ประตแูละแผง
MDF เคลือบ

ต้องให้ความสนใจเมืCอมีความร้อนไอนํ &าและความชื &น

รอบๆ สนิค้า MDF ไอนํ &า นํ &า หรือความร้อนทีCอยู่

ใกล้หรือสมัผสักบัผลติภณัฑ์อาจทําให้เกิดปัญหา

หลายประการ Kitchens by Lavaredo จะไม่

รับประกนัความเสยีหายในลกัษณะนี & ต้องใช้ความ

ระมดัระวงัเมืCอใช้เครืCองปิ &งขนมปัง เตายา่งแบบพกพา 

กาต้มนํ &า เครืCองชงกาแฟ และเครืCองใช้ทีCสร้างความ

ร้อน และไอนํ &าอืCนๆ เพืCอให้แน่ใจวา่ตู้ชั &น บนจะไมไ่ด้

รับความร้อนหรือไอนํ &ามากเกินไป

ความเสยีหายจากนํ &าควรเช็ดของเหลวทีCหกทนัที 

หลกีเลีCยงการวางผ้าเช็ดจานทีCเปียกชื &นหรือเปียกไว้

เหนือประตตูู้  เมืCอเวลา

ผา่นไปความชื &นนี &อาจทําให้เกิดความเสยีหายจากนํ &า

อยา่งถาวร (ลอกบวมหรือเปลีCยนส)ี ทีCประต ูอยา่ใช้นํ &า

มากเกินไปในการทําความสะอาด การใช้นํ &ามาก

เกินไปสามารถทําให้ตู้ของคณุเสยีหายและไมอ่ยู่

ภายใต้การรับประกนั



จําเป็นต้องใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษเมื:อ

ทําความสะอาดประตกูระจก ฉีดนํ Bายาเช็ด

กระจกที:ไมม่ีแอมโมเนียลงบนผ้าไมโครไฟ

เบอร์ที:สะอาดหรือกระดาษเช็ดมือก่อนทาลง

บนพื Bนผิวกระจก อยา่ฉีดนํ Bายาทําความ

สะอาดลงบนกระจกโดยตรงเพราะอาจทําให้

ผิวตู้ เสยีหายและซมึออกมาด้านหลงัลกูฟัก 

อยา่ใช้นํ Bายาทําความสะอาดที:มีโซเดียม

ไฮโดรคลอไรด์กรดฟอสฟอริกหรือกํามะถนั

ประตแูละแผง
เคลือบเมลามีน

กรอบกระจกอลูมเินียม

ควรทําความสะอาดประตไูม้ลามิเนตเมลามีนโดยใช้นํ &า

ผสมสบูอุ่น่ๆ หรือนํ &ายาทําความสะอาดอเนกประสงค์แบบ

ไมข่ดัถดู้วยผ้าชบุนํ &าหมาดๆ หลกีเลีCยงการใช้ฟองนํ &ากบั

สารเคลอืบทีCมีความมนัวาวสงูเพราะบางครั &งอาจทําให้เกิด

คราบตกค้างบนพื &นผิวได้ ควรใช้ผ้านุม่ชบุนํ &าหมาดๆ แทน

สเปรย์ฉีดพื &นผิวอเนกประสงค์ ห้ามใช้ขนเหลก็ขดัถผู้าแห้ง

หรือผลติภณัฑ์ทีCหยาบกบัประตหูรือแผงใดๆ เพราะจะทําให้

เกิดรอยขีดขว่นบนพื &นผิว

อยา่ใช้ผ้าทีCอิCมตวัสารเคมีรุนแรงหรือนํ &ายาทําความสะอาดทีC

มีสว่นผสมของทินเนอร์ คราบควรเอาออกทนัทีโดยทัCวไปจะ

เช็ดออกหากเช็ดทนัที สาํหรับคราบสกปรกทีCเก่ากวา่ให้ใช้

นํ &ายาทําความสะอาดทีCไมมี่สารกดักร่อนเชิงพาณิชย์ทีCไมมี่

การเจือปนแชไ่ว้สกัครู่แล้วทําความสะอาดด้วยนํ &าผสมสบู่

อุน่ๆ ควรทดสอบผลติภณัฑ์ทําความสะอาดก่อนในบริเวณ

ทีCไมมี่การสมัผสัของประตหูรือแผงเพืCอให้แน่ใจวา่จะไม่

ทําลายพื &นผิว หากประตถูกูงดับิCนหรือมีรอยขีดขว่นให้ลอง

แตะสว่นทีCเสยีหายด้วยสทีีCเข้ากนัอยา่งใกล้เคียงโดยถเูข้า

กบัรอยขีดขว่นหรือแซะแล้วผสมเข้ากบัประตู



เคาน์เตอร์
หนิอ่อนและหนิแกรนิต

หินอ่อนและหินแกรนิตเป็นผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ ^__% โดยหินทกุก้อนมีคณุสมบติัและลกัษณะเฉพาะของ
ตวัเอง สิCงเหล่านี &มีตั &ง แต่หลมุธรรมชาติไปจนถึงพื &นทีCของผลกึทีCฝัCงอยู่ภายในหินตลอดจนถึงรูปแบบทีCเป็นเอกลกัษณ์
ของหินดงันั &นจึงเป็นไปไม่ได้ทีCจะจบัคูกั่บพื &นทีCรอยต่อหรือมมุเสมอไป คณุสมบติัทั &ง หมดนี &ทําให้หินมีลกัษณะดั &งเดิม
และเป็นเอกลกัษณ์ เคาน์เตอร์ใหม่ของคณุได้รับการรักษาด้วยเครืCองซีลแบบเจาะทะล ุเครืCองซีลจะยึดเกาะกับหินและ

ทําหน้าทีCเป็นขบัไล่สารเหลวเพืCอช่วยป้องกันการดดูซึม แต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้หินหายใจและปล่อยความชื &น
ออกมาได้ ตะเข็บในเคาน์เตอร์หินแกรนิตของคณุได้รับการเชืCอมต่อกับอีพ็อกซีCและกันนํ &าได้ อย่าคกุเข่า นัCง หรือยืนบน

เคาน์เตอร์ของคณุเพราะอาจทําให้เกิดการแตกร้าวและจะทําให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ควรดแูลทําความสะอาดพื &นผิวหินเป็นประจําด้วยนํ &ายาทําความสะอาดทีCเป็นกลาง สบูหิ่น หรือนํ &ายาล้างจานชนิดอ่อน

และนํ &าอุน่ ใช้ผ้านุม่เช็ด อย่าใช้สบูห่รือนํ &ายาทําความสะอาดทีCมีสารเคมีรุนแรงหรือสบูม่ากเกินไปจะทําให้เกิดริ &วและทิ &ง
ฟิล์มไว้ เช็ดพื &นผิวให้สะอาดด้วยนํ &าอุน่และผ้านุม่ๆ อย่าทําความสะอาดพื &นผิวด้วยผลิตภณัฑ์ทีCมีมะนาวนํ &าส้มสายชู 

กรด หรือสารกัดกร่อน

ในการขจดัคราบและสิCงทีCหกให้ใช้กระดาษชําระซบัคราบออกโดยเร็วทีCสดุ หลีกเลีCยงการเช็ดสิCงทีCหกเพราะจะทําให้

คราบกระจาย หลีกเลีCยงการรัCวไหลแม้เพียงเล็กน้อยเพราะอาจทําให้เปื &อนและกระจายได้ ใช้นํ &ายาทําความสะอาดใน
ครัวเรือนและแปรงขนไนลอนเพืCอขจดัคราบ ล้างพื &นผิวให้สะอาดหลงัจากทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่

สะอาด

หินแกรนิตทนความร้อนมีคณุสมบติัทนต่อการสกึหรอและทนความร้อนได้ดีเยีCยม แต่ของร้อนอาจทําให้เกิดการแตกร้าว

หรือเปลีCยนสีได้ หากมือของคณุไม่สามารถจบัต้องอปุกรณ์ทีCร้อนเกินไป อย่าวางไว้บนเคาน์เตอร์ ให้ใช้เขียงหรืออปุกรณ์

คล้ายๆ ป้องกันใต้อปุกรณ์นั &น

การปิดผนึกหินอ่อนและหินแกรนิตของคณุ ขอแนะนําให้คณุปิดผนึกเคาน์เตอร์หินอ่อนและหินแกรนิตปีละครั &ง สามารถ
ซื &อเครืCองซีลหินแกรนิตได้ทีCร้านอปุกรณ์ใกล้บ้านคณุ ทําตามคําแนะนําบนผลิตภณัฑ์ กระบวนการนี &มกัใช้เวลาระหว่าง

ครึCงชัCวโมงถึงหนึCงชัCวโมงทั &งนี &ขึ &นอยู่กับผลิตภณัฑ์ การปิดผนึกหินแกรนิตของคณุจะช่วยป้องกันการมีคราบ



เคาน์เตอร์
ควอตซ์

ลาวาสโตน
+ พื 2นผิวอะคริลคิ

ควอตซ์เป็นวสัดโุพลีเมอร์ทีJเตม็ไปด้วยแร่ธาตทีุJเป็นเนื Kอเดียวกนัและแข็ง จงึดแูลและ

บํารุงรักษางา่ยและสะดวก จําเป็นต้องมีการบํารุงรักษาเป็นประจําเพืJอให้ดใูหมอ่ยู่
เสมอ พื KนผิวทีJแข็งและไมเ่ป็นรูทําให้ควอตซ์ทําความสะอาดได้งา่ย อยา่คกุเขา่ นัJง 

หรือยืนบนเคาน์เตอร์ของคณุเพราะอาจทําให้เกิดการแตกร้าวและจะทําให้การ

รับประกนัเป็นโมฆะ

การดแูลเป็นประจําเป็นในกรณีสว่นใหญ่ใช้สบู ่นํ Kา และนํ Kายาล้างจานชนิดออ่น ใน
การทําความสะอาด อยา่ใช้นํ KายาทําความสะอาดทีJมีฤทธิaกดักร่อนหรือแผน่

อิเลก็โทรด ใช้ผ้าชบุนํ Kาสะอาดเช็ดพื Kนผิวให้ทัJวเพืJอขจดัสิJงตกค้างและเช็ดให้แห้งด้วย

ผ้านุม่สะอาด

ความทนทานตอ่ความร้อน กระทะร้อน และเครืJองใช้ทีJผลติความร้อนอาจทําให้สี
เปลีJยนหรือแตกซึJงจะทําให้การรับประกนัเป็นโมฆะ ถ้ามือของคณุไมส่ามารถจบั

ต้องอปุกรณ์ทีJร้อนเกินไป อยา่วางไว้บนเคาน์เตอร์ ให้ใช้เขียงหรืออปุกรณ์คล้ายๆ 

ปอ้งกนัใต้อปุกรณ์นั Kน

เคาน์เตอร์อะคริลกิเป็นพื Bนผิวที:แข็งไมม่ีรูพรุนและเป็นวสัดทีุ:มีความต้านทานตอ่ความร้อนสงู อยา่คกุเขา่นั:ง

หรือยืนบนเคาน์เตอร์ของคณุเพราะอาจทําให้เกิดการแตกร้าวและจะทําให้การับประกนัเป็นโมฆะ

การดแูลเป็นประจําในกรณีสว่นใหญ่จะใช้สบูแ่ละนํ Bา หรือนํ Bายาล้างจานชนิดออ่น เป็นสิ:งที:จําเป็นสาํหรับการ

ทําความสะอาด อยา่ใช้นํ Bายาทําความสะอาดที:มีฤทธิYกดักร่อนหรือแผน่อิเลก็โทรด ใช้ผ้าสะอาดชบุนํ Bาหมาดๆ 

เช็ดพื Bนผิวให้ทั:วเพื:อขจดัสิ:งตกค้างและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่สะอาด

ความเสยีหายเลก็น้อยสามารถลดรอยได้ ขีดขว่นที:สมัผสัได้ควรได้รับการแก้ไขโดยมืออาชีพ ควรใช้เขียงแทน

การตดับนพื Bนผิวโดยตรง ใช้แผน่สกัหลาดบนกระป๋อง เครื:องปั Bน ดินเผา ฯลฯ เพื:อปอ้งกนัรอยขีดขว่นบนพื Bนผิว 

การทนความร้อนควรใช้แผน่รองร้อนหรือขาตั Bงพร้อมขายางเสมอเพื:อปอ้งกนัพื Bนผิวจากความร้อน กระทะร้อน

และเครื:องใช้ที:ผลติความร้อน หากไมป่อ้งกนัอาจทําให้สเีปลี:ยนหรือแตกซึ:งจะทําให้การรับประกนัเป็นโมฆะ

การกาํจดัคราบ
ในการขจดัคราบสําหรับพื Kนผิว

ควอตซ์และของแข็งให้ถเูบาๆ 

บริเวณทีJเปื Kอนด้วยนํ Kายาทํา
ความสะอาดครัวเป็นวงกลม

ด้วยผ้าชบุนํ Kาหมาดๆ เช็ดบริเวณ

นั Kนด้วยผ้าชบุนํ Kาสะอาดหรือ

ฟองนํ KาเพืJอขจดัสิJงตกค้างตาม

ด้วยผ้าแห้งทีJสะอาด อยา่ให้พื Kน
ผิวสมัผสักบัสารเคมีทีJรุนแรงหาก

เกิดการสมัผสัให้ล้างเคาน์เตอร์

ด้วยนํ Kา

อยา่ใช้ขนเหลก็บนเคาน์เตอร์
ของคณุในการขจดัคราบนํ Kา

กระด้างให้ใช้ผ้าเปียกผสม

นํ Kาส้มสายชหูนึJงสว่นตอ่นํ Kาสาม

สว่น เช็ดบริเวณนั Kนให้แห้งด้วย

ผ้าแห้งทีJสะอาด



อ่างล้างจาน
สแตนเลส หนิแกรนิตและอะคริลคิ

เมื:อทิ Bงของเหลวที:ย้อมสลีงทอ่ระบายนํ Bาให้ใช้นํ Bาเพื:อ

เจือจางความแรง

หากต้องการขจดัคราบแร่ใด ๆ ให้แชบ่ริเวณที:ได้รับ

ผลกระทบในสารละลายนํ Bาร้อนและนํ Bาส้มสายชสูขีาว

ผสมนํ Bาสามสว่นตอ่นํ Bาส้มสายชหูนึ:งสว่นล้างให้สะอาด

และเช็ดให้แห้ง หลกีเลี:ยงการใช้แผน่ใยขดัโลหะหรือขน

ลวดเพราะจะทิ Bงเศษโลหะไว้บนพื Bนผิวและทําให้อา่ง

ล้างจานเปื Bอน อยา่ทิ Bงเครื:องครัวที:เป็นเหลก็ออ่นหรือ

เหลก็หลอ่ไว้ที:ใดก็ตามบนอา่งล้างจานเป็นระยะ

เวลานานการมีเหลก็และความชื Bนรวมกนัอาจทําให้เกิด

คราบได้ อยา่ทิ Bงแผน่ยางฟองนํ Bาเปียกหรือแผน่ทํา

ความสะอาดไว้ในอา่งล้างจานข้ามคืนเพราะจะกกันํ Bา

ไว้ซึ:งอาจทําให้สเีปลี:ยนไป 

ควรหลกีเลี:ยงการสมัผสักบัหม้อที:ร้อนจดั ตอนที:เท

อาหารที:ต้มลงในอา่งและใช้นํ Bาประปาร้อนลงในอา่ง

ล้างจานจะเพิ:มอณุหภมูิของอา่งล้างจาน อาจทําให้เกิด

การแตกร้าว

การขดัถบูนของเส้นเกรนจะแสดงเป็นรอยขีดขว่น การขดั

ในทิศทางเดียวกบัเส้นเกรนจะทําให้รอยขีดขว่นบนพื &นผิว

กลมกลนืกนั ล้างออกด้วยนํ &าและผ้าผ้านุม่ปอ้งกนัไฟฟา้

สถิตเพืCอผลลพัธ์ทีCดีทีCสดุ 

สเตนเลสสตีลไมเ่ป็นสนิมอยา่งไรก็ตามคราบสนิมอาจ

เกิดขึ &นเนืCองจากวสัดอืุCนสมัผสักบัอา่งล้างจานทําให้

อนภุาคเหลก็ยดึตดิกบัพื &นผิวอา่งล้างจาน อนภุาคเหลก็ทีC

นํามาจากแผน่ขนเหลก็สามารถสะสมจดุสนิมได้ จดุสนิม

และคราบสามารถขจดัออกได้ด้วยนํ &ายาทําความสะอาด

โลหะ 

ด้วยเหตผุลทีCคล้ายคลงึกนัอยา่ทิ &งเครืCองครัวทีCทําจากเหลก็

ออ่นหรือเหลก็หลอ่หรืออปุกรณ์ใช้งานทีCใดก็ได้บนอา่งล้าง

จานเป็นระยะเวลานาน การมีเหลก็และความชื &นร่วมกบั

สแตนเลสอาจทําให้อา่งล้างจานเป็นคราบได้ สารฟอกขาว

คลอรีนทีCเข้มข้นสงูอาจทําให้เกิดรูพรุนบนพื &นผิว ความ

เสีCยงของความเสยีหายเป็นสดัสว่นกบัความเข้มข้นของ

คลอรีนและระยะเวลาทีCสมัผสัระหวา่งอา่งล้างจานและ

สารคลอรีน ใช้นํ &าส้มสายชอูอ่นๆ และนํ &าเปลา่ เพืCอขจดั

คราบแร่ทีCอาจก่อตวัขึ &นตามด้วยการล้างพื &นผิวด้วยนํ &า

ใช้สบูอ่อ่นๆ นํ &าและฟองนํ &านุม่ๆ ในครัวเรือน ทําความสะอาดให้เสร็จโดยเช็ดอา่งด้วยผ้าแห้งนุม่ๆ ล้างอา่งเป็นประจําและเช็ดอา่งให้

แห้งด้วยผ้าแห้งนุม่ๆ ทําความสะอาดก๊อกนํ &าด้วยสบูเ่หลวออ่นๆ ล้างออกทนัทีด้วยนํ &าอุน่และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุม่สะอาด ห้ามใช้นํ &ายา

ทําความสะอาดทีCมีฤทธิdกดักร่อนหรือแวก็ซ์นํ &ายาทําความสะอาดสารเคมีแอลกอฮอล์สารทําความสะอาดทีCมีกรดสารขดัเงาหรือนํ &ายา

ทําความสะอาดทีCรุนแรงในการทําความสะอาด

พยายามหลกีเลีCยงการทิ &งของมีคมลงในอา่งล้างจานเพราะอาจทําให้พื &นผิวเสยีหายได้



การปรับเปลี3ยน
และการแก้ไขปัญหา

การปรับประตบูานตู้สามารถปรับได้หลายวิธีเพื:อ

ปรับตําแหนง่ของประตแูตล่ะบาน สามารถแก้ไข
ปัญหาการจดัตําแหนง่ประตตูามภาพด้านขวามือ 

สามารถปรับได้โดยใช้ไขควง #2 Pozi หรือไข
ควง #2 Phillips

สามารถถอดบานตู้และปรับความปิดนุม่นวลของตู้
ได้ตามต้องการ บานพบัปิดแบบออ่นในตู้ของคณุ 

สามารถปรับเปลี:ยนอตัราการปิดประตทูกุบานได้ 
โปรดทราบวา่ประตตูู้ เข้ามมุสองชั Bนจะไมม่ีอปุกรณ์

ปิดออ่น

เรายินดีที:จะพดูคยุและทบทวนข้อกงัวลใดๆ ที:คณุอาจมีเกี:ยวกบัผลติภณัฑ์ของเรา เมื:อติดตอ่บริษัทรับสร้าง

บ้านหรือสาํนกังานของเราโปรดแจ้งที:อยูบ้่านของคณุวนัที:ติดตั Bงตู้และ (ถ้ามี) หมายเลขลอ็ต ชื:อแผนกยอ่ย 

และชื:อเจ้าของเดิมของบ้าน

ติดตอ่ผู้สร้างที:อยูอ่าศยั หากคณุซื Bอบ้านจากผู้สร้างที:อยูอ่าศยัในเครือโปรดติดตอ่สาํนกังานของพวกเขา

โดยตรงเพื:อรายงานข้อกงัวลหรือการเรียกร้องการรับประกนั พวกเขาจะประเมินปัญหาและดําเนินการตาม

ความเหมาะสม

ลกูค้ารายยอ่ยหรือการปรับปรุงบ้านโปรดติดตอ่สาํนกังานของเราทางโทรศพัท์แฟกซ์อีเมลหรือด้วยตนเอง

เพื:อรายงานปัญหาหรือเรียกร้อง เราจะประเมินข้อกงัวลของคณุและให้บริการตามความจําเป็น

การรายงาน
ข้อกังวล

แนวนอน
การปรับข้างบานพบั
• หมนุสกรูตามเข็มนาฬิกาเพื2อเลื2อนไปทางซ้าย
• หมนุสกรูทวนเข็มนาฬิกาเพื2อเลื2อนไปทางขวา

เข้า/ออก
การปรับความลึกของบานพบั
• หมนุสกรูตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื2อเลื2อนเข้าหรือออกด้าน

นอก

LAVAREDO สายดว่น: 06612345678 

SIAM ART MARBLE CO., LTD.
13/6 Moo 19 Bangpleeyai, Bangplee,

Samutprakarn 10540, Thailand.

T: +66 (0)2 382 5205-8.    F: +66 (0)2 382 5209


