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Geachte klant, 
Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe Kuhlmann keuken!
U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct. En dat was een goede beslissing, want keukens hebben dag in 
dag uit veel te verduren. Maar met het juiste onderhoud kunt u de waarde van uw keuken gedurende een lange 
periode behouden.
Op de volgende pagina’s doen we speciaal voor u de beste tips en trucs uit de doeken! Neem even de tijd en 
lees deze gebruiks- en onderhoudsinstructies voor het eerste gebruik van uw keuken goed door. En als u deze 
onderhoudsinstructies opvolgt, behoudt u uw recht op garantie.
Bewaar dit document a.u.b. zorgvuldig en geef het ook door aan een eventuele volgende eigenaar. Hierin 
staan algemene instructies m.b.t. de verzorging van de keuken, maar ook bijzondere informatie die alleen voor 
producten van onze firma geldt.

Wij wensen u veel plezier in en met uw nieuwe keuken.

RWK & Kuhlmann Küchen GmbH
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Waardoor kan uw keuken beschadigd raken?
De materialen waarvan wij uw keuken produceren, zijn bestand tegen veel belastingen. Toch zijn er enkele 
factoren die het uw keuken lastig maken, zoals:

Temperaturen
 Hete pannen mag u alleen met een hittebestendige onderzetter op uw werkblad of 
andere keukenonderdelen zetten.
 Controleer regelmatig of de deur van uw oven nog goed sluit. Is dit niet het geval, 
neem dan contact op met de klantenservice om de afdichting te laten vervangen.
 Laat de oven altijd met gesloten deur afkoelen.

Kookdampen
 Zet bij het koken altijd de afzuigkap aan en zorg voor voldoende ventilatie, zodat 
waterdamp niet op meubeldelen condenseert. Laat uw afzuigkap ook na het koken 
ingeschakeld en verwijder resterend vocht direct.

Krassen
 Snij nooit met messen op het werkblad, maar gebruik altijd een snijplank.
 Servies heeft aan de onderkant een niet geglazuurde rand. Bij het schuiven over 
meubeloppervlakken kunnen daarom snel krassen ontstaan; vermijd dit a.u.b.!

Vocht
 Uw koffiezetapparaat, de waterkoker of het frisdrankapparaat kunt u beter niet op de 
voegen van het werkblad of onder bovenkastjes zetten.
Veeg water meteen weg als het op voegen of deurranden terechtkomt.
 Wanneer u uw vaatwasser meteen na beëindiging van het programma opent, ont-
snapt er damp die uw keuken op den deur kan beschadigen (schade door uitzetten). 
Dit kunt u voorkomen door het apparaat pas een half uur later te openen. Hierdoor 
wordt ook de droogfunctie verbeterd.
 Controleer regelmatig of de condensafvoer in uw koelkast nog functioneert – indien 
nodig leest u in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant na hoe u een goede afvoer 
van vocht kunt waarborgen.

Vlekken
 Verwijder vlekken zo snel mogelijk. Gebruik daarvoor alleen milde reinigingsmiddelen 
en maak de gereinigde plek weer goed droog. Na een lange inwerkingstijd kunnen 
sterk gekleurde sappen of heet vet bij diverse oppervlakken nauwelijks nog volledig 
worden verwijderd.
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Voor welk materiaal is welk onderhoud nodig?
Misschien bestaat uw keuken uit meerdere materialen. Dan hebt u ook verschillende reinigingsmiddelen  
nodig. Voor het aanbrengen daarvan adviseren wij een zachte, pluisvrije doek, een zeem of een spons  
te gebruiken. Bij gebruik van microvezeldoekjes moet ervoor worden  
gezorgd dat deze schoon zijn. Vuildeeltjes kunnen anders krassen maken op uw oppervlakken. Wanneer u van 
een reinigingsmiddel niet zeker weet of het geschikt is voor uw keuken, test dan eerst op een onopvallende 
plek of uw oppervlakken deze manier van reinigen verdragen. Schuurpoeder, oplosmiddelen, pannensponzen,  
stoomreinigingsapparaten en vuilgommen zijn taboe in uw keuken. Houd ook rekening met de handleidingen 
en eventuele aanvullende informatie die met de meubels, accessoires en elektrische apparaten wordt geleverd.

Hoogglanzende oppervlakken
 Zijn uw poetsdoeken echt schoon? Anders kunt u door vuilresten, zoals stofdeeltjes, 
krassen maken op het oppervlak. Met schone doeken kunnen hoogglansoppervlak-
ken echter heel goed worden gereinigd: vuil veegt u er eenvoudig af. Vaak hoeft u niet 
eens een mild reinigingsmiddel te gebruiken.

Houten oppervlakken algemeen
 Massief hout is een levend materiaal dat op schommelingen in de luchtvochtigheid 
reageert door uitzetten of krimpen. Een verzegeling met lak of was kan dat wel vertra-
gen, maar niet helemaal stoppen. Om te voorkomen dat massief houten onderdelen 
permanent veranderen, met name op plaatsen waar ze zijn samengevoegd, moet de 
luchtvochtigheid in uw keuken tussen 40 en 70% liggen.
 Vooral houtfineer wordt afhankelijk van de houtsoort donkerder of lichter door de in-
werking van licht en zon. Kleine kleurverschillen zijn een bewijs van echtheid en zijn 
geen reden tot reclamatie.

Glazen oppervlakken
 Glas kunt u met een mild reinigingsmiddel en glasreiniger ook eenvoudig ontdoen 
van vet- en oliehoudende substanties. Gebruik vanwege het krasrisico geen schurende 
middelen. Siliconen- of zuurhoudende reinigingsmiddelen kunnen laagjes op het  
oppervlak achterlaten of het oppervlak aantasten.
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Oppervlakken van gekleurde lak
 Een vochtige microvezel doek is de beste keus voor de reiniging van uw gelakte  
oppervlakken. Alleen bij hardnekkig vuil ondersteunt een milde allesreiniger het  
reinigingseffect, verder is een vochtige doek voldoende.

Kunststof oppervlakken
 Bestaan uw fronten, de kasten of het werkblad uit kunststof, dan kunt u die het beste 
reinigen met een milde allesreiniger of afwasmiddel. Daarna neemt u de vlakken af 
met schoon water en maakt ze bijvoorbeeld met een zeemleren lap droog.

Gelakte houten oppervlakken
 Deze houten oppervlakken kunnen uitstekend met een vochtige, warme  
microvezel doek en een milde allesreiniger worden schoongemaakt. Daarna  
maakt u de oppervlakken droog in de richting van de nerf van het hout. 
Bij hardnekkige vlekken kunt u het reinigingsmiddel ook onverdund gebruiken, daarna  
vochtig afnemen en het oppervlak zoals beschreven droogmaken. Gebruik geen 
meubelpolish of was, die kunnen stoffen bevatten die zich als een laagje op het  
oppervlak afzetten.

Rvs-kleurige en verchroomde oppervlakken
 Meestal is afwasmiddel voldoende om oppervlakken van rvs en chroom te reinigen. 
Wanneer hardnekkig vuil of watervlekken zich niet zo makkelijk laten verwijderen, 
kunt u een onderhoudsmiddel voor roestvrij staal gebruiken. Roestvlekken op roestvrij 
staal kunnen met citroenzuur worden verwijderd. Gebruik geen schuurmiddel.

Aluminium oppervlakken
 Met een vochtige, zachte microvezel doek kunt u aluminium oppervlakken uitstekend 
reinigen. Wrijf het oppervlak daarna droog. Andere reinigingsmiddelen zijn meestal 
niet nodig, bij hardnekkige vlekken kunt u afwasmiddel of glasreiniger gebruiken.

Grepen & greeplijsten
 Reinig uw grepen en greeplijsten met een vochtige, zachte microvezel doek.  
Gebruik daarbij een beetje afwasmiddel. Let op dat u voor het droogmaken een niet te 
ruwe doek gebruikt. Ook schoonmaakazijn en staalhoudende schoonmaakmiddelen  
mogen beslist niet worden gebruikt.

Beslag
 Zowel de scharnieren als de geleiderails van laden en uittrekelementen zijn onder-
houdsvrij! Zij hoeven dus niet te worden geolied of gesmeerd. Het enige waar u op 
hoeft te letten, is dat de geleiderails altijd schoon zijn, zodat de laden soepel blijven 
lopen.
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Laden
Laden plaatsen

Laden verwijderen

Laden - montage frontplaat

Laden - demontage frontplaat

Welke klusjes kunt u zelf doen?
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Laden

Uittrekelementen

Hoogte verstellen

Neigingshoek verstellen

Zijkant verstellen

Hoogte verstellen Zijkant verstellen

Welke klusjes kunt u zelf doen?
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Uittrekelementen

b

Naspannen

Demontage frontplaat

Voor fronthoogte > 400 mm 
voor extra stabiliteit.

Welke klusjes kunt u zelf doen?
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Scharnieren (afstellen van draaideuren)

Alle deuren zijn voorzien van 3D-snelmontagescharnieren: door het klikmechanisme 
kunnen de deuren zonder gereedschap worden in- en uitgehangen.

Diepte verstellen

Deactiveren van de geïntegreerde demping

Hoogte verstellen Zijkant verstellen

Welke klusjes kunt u zelf doen?
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Wij hebben deze adviezen met al onze ervaring voor 
u samengesteld.

U ziet: met weinig moeite kunt u eraan bijdragen dat uw  
nieuwe keuken er heel lang schitterend blijft uitzien en  

probleemloos blijft functioneren. Zo wordt uw nieuwe keuken 
zeker ook bij u een echt middelpunt van het leven!

Neem bij onduidelijkheden m.b.t. de reiniging en verzorging 
van uw keuken a.u.b. contact op met de keukendealer van  

uw vertrouwen.



RWK & Kuhlmann Küchen GmbH, Unterer Hellweg 2/4, D-32584 Löhne
Fon +49 (0) 5732 9816-0, Fax +49 (0) 5732 9816-100, info@kuhlmannkueche.de, www.kuhlmannkueche.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / Subject to errors, printing errors an technical modifications.
Technische wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden. / Sous réserve de modifications techniques, de coquilles et d‘erreurs.


