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A GRAWA mosogató a világ egyik vezető mosogatógyártó innovatív és kompromisszummentes minőségű terméke. 
Tökéletes design, jól átgondolt funkcionalitás, nagyméretű mosogatótálcák és hosszú élettartam jellemzik. A GRAWA 
mosogatóknak két fő alapanyaga a gránitőrlemény, ami 80%-ban van jelen mosogatótálcákban és az akrilgyanta. 
Ezen anyagok tulajdonságai teszik fokozottan ellenállóvá a mosogatótálcákat az ütések, karcolások, törések, hőha-
tások, vegyi anyagok vagy szennyeződések ellen. A mosogató felülete 300°C-ig hőálló. Figyelem! A főzőlapról levett 
edények talpa akár 600 °C is lehet! Kerülje a túlzott hő sokk okozását (egyszerre ne legyen hideg és forró edény a 
mosogatótálcán). A helyes használat és rendszeres tisztítás hosszú élettartalmat biztosít a mosogató számára. A 
mosogatók bármilyen felületre felszerelhetők (pl. fa, dekorozott faforgácslap, műanyag, márvány stb.) 
Higiénia: 
Az összetevő anyagok nagyobb sűrűségének köszönhetően a mosogató könnyen tisztítható. A sima, porózusmentes 
felületen a legmakacsabb szennyeződések sem tapadnak meg, így a mosogatók mindig friss és kellemetlen szagok-
tól mentes marad. 
Csaphely- és dugóemelő furat előkészítés: 
Mosogatótálcák gyártó által elkészített csaphelyfurattal rendelkeznek, illetve amelyik mosogatóhoz tartozik dugóeme-
lő is ott szintén a gyártó készíti el a furatot. 
Kivétel képez ez alól a némelyik  típus, ahol a gyártó a csaphelyfuratnál vagy a dugóemelőnél kikönnyítést alkalma-
zott, itt további megmunkálást igényel a csaptelep és dugóemelő elhelyezés. A folyamathoz 35mm-es átmérőjű gyé-
mánt élű szerszám szükséges, ezt bele kell helyezni a mosogatótálca alján lévő kikönnyítés helyére és lassú fordula-
ton, kis körözéses mozdulattal át kell fúrni az anyagot. 

 1. lépés 2. lépés 3. lépés 
Tisztítás: 
A mosogató tisztításánál klórt tartalmazó tisztítószert nem szabad használni. Makacs foltokhoz használjon meleg ece-
tet, vagy karcmentes súrolószert. Használat után a mosogatót mindig öblítse ki és törölje szárazra tiszta ruhával. 
Ajánlott a rendszeres tisztítás, mert az elhanyagolt felületen a szennyeződés (kávé, olaj, stb.) kárt okozhat. Kimondot-
tan ezért javasoljuk az azonnali tisztítást és szennyeződés eltávolítást! 
Figyelem! 
Szemcsés tisztítószerek, karcoló tisztítóeszközök használata a felületeken sérülést okozhatnak! Tilos a mosogató fe-
lületére savat, oldószert vagy fehérítőt juttatni! 
A mosogatótálca csepegtető részét amennyiben mosogatógép fölé helyezi el, ügyeljen a gép megfelelő szellőzésére. 
Ügyeljen a mosogatótálca fokozott vízzárására, mert a nem megfelelő tömítés esetén lejutó víz kárt tehet a mosoga-
tógépben. 
 
Figyelem! 
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti. 
Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollegáinknál! 
A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájékoztatóinkat, szerelési 
útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlapjainkat és szerelési filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a 
termékek beszerelésekor mindig vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is! 
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