
















 

 

 

A TheSize köszöni Önnek a Neolith termékekbe helyezett 
bizalmát! 

 
A munkalapok készítéséhez felhasznált Neolith szinterezett, tömör 
felületek gyártója a TheSize Surfaces S.L. (TheSize) vállalat. 

 
Az első Neolith szinterezett, kompakt kerámia felületet a TheSize 2010-
ben indította útjára, Satin felülettel. Az erőteljes, folyamatos K+F 
tevékenység eredményeképpen 2014-ben három további kivitelt 
mutattak be - a Silk, a Riverwashed és a Polished felületet -, amelyekkel a 
piac változásaival és igényeivel összhangban bővült a termékválaszték.  

 
A felületek közötti különbségek a textúrában és a 
fényvisszaverődésben mutatkoznak meg. A Satin felület teljesen matt, 
míg a Silk felület érintésre selymesebb és kicsit fénylik. A Riverwashed 
kivitel textúrája stokkolt, érintésre érdesebb. Végül a Polished felület 
kiemelkedik magas ragyogása és a tökéletesen egyenletes 
fényvisszaverődése miatt, mert a legkivételesebb természetes kövek 
és exkluzív márványok felületét pontosan utánozva mélységet, 
realitást és kifinomultságot biztosíts felhasználása során. 

 
Ügyfeleinknek (akik a legértékesebbek számunkra) valamennyi felület 
esetében kiváló minőségű termékeket kínálunk, melyek környezetbarát 
körülmények között és olyan gyártási technikával készülnek, amelyek 
elősegítik a Neolith által gyártott munkapultok megbízhatóságát és 
presztízsét. Személyes szolgáltatást biztosítunk emailen keresztül, ahol 
megoszthatják velünk igényeiket és javaslataikat, ezzel támogatva bennünket 
a folyamatos fejlesztés melletti elkötelezettségünkben. 

 
A minőség menedzsment és a kiváló gyártási folyamatok által nyújtott 
biztonság lehetővé teszi számunkra, hogy a Neolith felületek minőségét 
garantáljuk, a jelen garanciában leírt feltételek szerint. 
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25 éves korlátozott garancia lakossági Neolith munkalapokra 

A TheSize az eredeti végfelhasználó részére garantálja, hogy lakossági 
munkapultok készítéséhez használt, négyféle kivitelű (Satin, Silk, 
Riverwashed, Polished) szinterezett, kompakt Neolith felületek a szokásos 
felhasználási körülmények között mentesek a gyártási hibától. 

 

Jelen garancia a hibás szinterezett kompakt felület javítására vagy 
cseréjére vonatkozik, mely a tartósan a tulajdonos lakóhelyén beépített 
munkalapot foglalja magában. 

 
A TheSize által vállalt javítási vagy cserére vonatkozó kötelezettség a 
javítás vagy csere időpontjában rendelkezésre álló színekkel, stílusokkal és 
kivitelekkel történő javításra vagy cserére korlátozódik. A gyártási hibából 
adódó hibás szinterezett kompakt felületek javítási vagy csere opciója a 
TheSize kizárólagos döntését képezi. 

 
A korlátozott 25 éves garancia nem átruházható, és csak a Neolith 
szinterezett kompakt felületekre alkalmazható beltéri és kültéri lakossági 
munkapultokon, Satin, Silk, Riverwashsed és Polished kivitelnél. A 
garancia nem érvényes, ha a munkalap nem került teljes mértékben 
kifizetésre. 

 
A korlátozott 25 éves garancia feltételeinek megfelelően, a TheSize által 
arra meghatalmazott képviselő részére megfelelő lehetőséget, időt és 
időpontokat kell biztosítani ahhoz, hogy ellenőrizhesse a munkalapot, 
felmérhesse az igényt és arra választ adhasson. A Neolith munkalapok 
előállításához használt szinterezett kompakt felületek gyártási hibáival 
kapcsolatos döntéseket a TheSize hagyja jóvá és az végleges és kötelező 
érvényű minden fél számára. 

 
Különösképpen, és ellentétben a többi Neolith kivitellel - a Satin, Silk és a 
Riverwashed, melyek a karcolásokkal, kopással és dörzsölő hatású vegyi 
termékekkel szemben kimagaslóan ellenállóak - csakúgy, mint a 
mesterségesen létrehozott más felületek vagy bizonyos típusú 
természetes kövek esetében is, a Polished kivitel textúrája sérülékenyebb, 
fokozottabb törődést és nagyobb odafigyelést igényel a karcolások, a 
lepattanás és az agresszív háztartási tisztítószerek tekintetében. Ezért 
durva szivacsot, acéldörzsit, marólúgot, súrolószert vagy 11-nél magasabb 
pH-értékű tisztítószereket nem szabad használni a tisztításhoz. Kerülni kell 
a közvetlen érintkezést fehérítővel vagy klórral, valamint nem szabad az 
élelmiszert közvetlenül a munkapulton szeletelni, illetve a serpenyőket, 
konyhai eszközöket vagy háztartási eszközöket nem szabad húzni a 
munkalapon, ha azon semmilyen védelem sincs. 

 
A Polished kivitel esetében javasoljuk, hogy használjon terítőt, szalvétát 
és alátétet, ha poharat, edényt vagy más konyhai eszközt helyez a 
felületre. A jelen garancia aktiválásával Ön elismeri, hogy tájékoztatás 
kapott a Polished kivitel speciális jellemzőiről és elkötelezi magát, hogy a 
Neolith Polished kivitel használati útmutatójában (www.neolith.com) 
foglalt, munkalapra vonatkozó ápolási utasításokat betartja. 

 
A Satin, Silk és Riverwashed kivitelek esetében a garancia aktiválásával 
vállalja, hogy betartja a "Tisztítási és karbantartási útmutató" (a 
www.neolith.com címen, a Garanciák részben elérhető) ápolási utasításait 
a munkalapra vonatkozóan. 

A Neolith lakossági munkalapokra vonatkozó korlátozott 25 
éves garancia alól kivételt képeznek: 

1. A munkapultok téves vagy nem megfelelő használata miatti károk, 
beleértve, de nem kizárólag a nem megfelelő használat vagy balesetek általi 
károkat, a munkapult abnormális fizikai behatásoknak történő kitételéből 
származó károkat (például erős behatások), vegyi anyagok (például Polished 
kivitel esetén fehérítő vagy klór, bármilyen fluorsav többek között), korrózió, 
szerkezeti mozgások vagy természeti katasztrófák miatti károkat. Nincs tehát 
garancia a beépítés után bekövetkező törésre, repedésre, kipattanásra. 

 
2. Olyan munkalapok, melyeket az eredeti beépítés helyéről elmozdítottak. 

 
3. Toldások vagy kötések, ragasztók, tömítőanyagok és/vagy egyéb 

segédanyagok jelenléte. 
 

4. Nem megfelelően telepített, használt vagy karbantartott háztartási 
készülékek és eszközök által okozott károk. 

 
5. Olyan tökéletlenségek, amelyeket a napi használatból eredő természetes 

használódás okozott, például foltok, karcolások, vízfoltok és égések. Erősen 
ajánlott vágódeszka használata szeleteléshez, forró edények hőforrásról 
munkalapra áthelyezésekor gumi aljú alátétek használata, illetve a Neolith 
ápolási és karbantartási utasítások (www.neolith.com oldalon a "Garancia" 
alatt, a "Tisztítás és karbantartás" almenüben; illetve a "Neolith Polished 
kivitel használati útmutatóban" foglaltak, melyeket a Polished kivitel 
"Letöltések" menüben talál) betartása. 

 
6. A Neolith szinterezett, kompakt felületek természetes anyagokkal 

készülnek. Ennek következtében a Neolith felületek szín, fényesség, tónus és 
termék kialakítási változatai immanensek és egyediek, és ezekre nem terjed 
ki a korlátozott 25 éves garancia. 

 
7. A személyes preferencián alapuló ügyfél döntés, miszerint a termék 

gyártása vagy beépítése után tetszik-e a szín, az általános megjelenés vagy 
egyéb esztétikai tulajdonság. 

 
8. A Neolith szinterezett kompakt felületekkel készült munkalapok 

javításakor szükséges kiegészítő javítások, ideértve, de nem kizárólagosan 
olyan módosításokat, amelyek érintik az elektromos vezetékeket, padlót, 
csempét vagy falfelületeket, fröccsenésvédelmet, bútorokat vagy 
szekrényeket, vízvezeték szerelés miatti szállítási költséget és módosításokat. 

 
9. A szinterezett kompakt felületek kereskedelmi alkalmazásban történő 

felhasználása, ideértve többek között az üzletekben, irodákban és egyéb 
kereskedelmi létesítményekben történő beépítést. 

 
10. A gyárban felvitt felületi kezeléses munkalapok, melyek bármilyen 

módon megváltoztatásra kerültek. 
 

11. A munkalapok gyártása vagy beépítése idején már látható hibák. 
 

12. A munkalap javításakor vagy újra beépítésekor a gyártásához, össze- 
és/vagy szétszereléséhez kapcsolódó költségek. 

 
13. Az újra beépítéshez szükséges kiegészítő javítások vagy módosítások 

(vízvezeték, villany, építési munka, stb.). 
 

14. A TheSize előzetes jóváhagyása nélkül végzett javítások. 
 

15. Különösen a Polished felület vonatkozásában, a fehérítőszerrel, klórral 
vagy más, 11-es pH-nál magasabb értékű kémiai anyagokkal való közvetlen 
érintkezés miatti foltok, a munkaasztal durva szivacsokkal vagy acéldörzsi 
használatával történő tisztításakor vagy bármilyen más, dörzsölő hatású 
termék nem megfelelő használatával keletkezett karcok, a Polished kivitel 
használati útmutatójában megfogalmazott tisztítási lépések be nem 
tartásakor. 

A Neolith szinterezett kompakt felületek ellenőrzése a munkalapok 
előállítása és beszerelése előtt a bolt és a szerelést végző felelőssége . 

A szín vagy a kivitel kiválasztásánál nem szabad elfelejteni, hogy a minták 
csak általános jelzést adnak a kialakításról, a rajzról, az esztétikáról, a 
színről és a kivitelről. Nincs garancia arra, hogy a minta a Neolith 
szinterezett kompakt felület pontos másolata lesz, és kissé eltérhet a 
ténylegesen beépítésre került munkapulttól. A garancia nem terjed ki a 
munkapult cseréjére, amennyiben az ügyfél a beépítés után vagy közben 
úgy dönt, hogy nem tetszik a kiválasztott szín vagy megjelenés. 

Más típusú garancia nem létezik, sem hallgatólagosan, sem kifejezetten, 
beleértve az adott célra való értékesíthetőséget vagy alkalmasságot. Hacsak 
arról jelen dokumentum másképp nem rendelkezik, a TheSize semmilyen 
módon nem vállal szerződéses vagy szerződésen kívüli felelősséget 
semmilyen, a munkafelület használatának vagy használhatatlanságának 
eredményeképpen bekövetkező közvetlen, véletlenszerű vagy 
következményes veszteségért vagy kárért. A TheSize maximális felelőssége 
nem haladhatja meg a termékért fizetett tényleges vételárat. 

Jelen garancia különleges jogokat biztosít Önnek, és Ön más, az egyes 
országokban és államokban esetleg eltérő jogokat is élvezhet. Egyes államok 
vagy országok nem engedélyezik az implicit garanciák vagy a váratlan illetve a 
következményes károk kizárását vagy korlátozását, ami azt jelenti, hogy a 
fenti korlátozások, vagy a kizárások nem alkalmazhatók. 

A TheSize nem nyújt semmilyen egyéb típusú garanciát, nyilatkozatot vagy 
garanciát (kifejezett vagy implicit) a szinterezett kompakt felületek 
vonatkozásában, kivéve a jelen dokumentumban foglaltakat. A Neolith 
termékekkel kapcsolatosan egyedül a TheSize, és senki más nem adhat 
semmilyen típusú ígéretet, nyilatkozatot vagy garanciát. 

Hogyan érvényesíthetem a garanciámat? 

A TheSize 25 éves garanciát kínál a munkalapok gyártásához felhasznált 6+3, 12 
és 20 mm vastagságú Neolith táblákra. 

A TheSize nem vállal garanciát semelyik 3, 3+, 6 és 6+ mm vastagságú táblából 
készült munkapult esetén. Ezek a vastagságok nem alkalmasak munkapult 
kialakítására. 

Jelen garancia érvényesítéséhez vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedelmi 
egységgel, ahol a munkalapot vásárolta, akik a garancia regisztrációjához szükséges 
adatokat és információkat (üzlet adatai, gyártási szám, stb.) megadják Önnek. 

A garanciában foglalt szolgáltatások végett a garanciához regisztrálni szükséges a 
www.neolith.com weboldalon (a "Garanciák" részben, "Garancianyomtatvány 
kitöltése" almenüben) a számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított 
maximum 60 naptári napon belül. 

A csillaggal (*) jelölt összes mezőt ki kell töltenie, és a vásárlás dátumát 
egyértelműen feltüntető vásárlási nyugtát vagy egyéb elfogadható vásárlási 
bizonylatot kell benyújtania. 

A fentiekre vonatkozó kérdéseivel forduljon a TheSize céghez a www.neolith.com 
weboldalon keresztül, a "Kapcsolat" részben. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  A Neolith tulajdonságai  

 
A Neolith konyhapultokat meglehetősen egyszerű 

tisztítani, mert az ételmaradékok és lerakódott 

szennyeződések nem tudnak a pult anyagába behatolni, 

ezáltal biztosítva a megfelelő higiéniát. A tisztításhoz az 

esetek többségében elegendő, ha letörli egy nedves 
ruhával. 

Az ételek vagy egyéb konyhában gyakran 
használt anyagok (pl. citromlé, ecet, olívaolaj, bor és 

kávé) által hagyott foltokat  is könnyű eltávolítani. 

Még az olyan különösen agresszív tisztítószerek, mint a 

konyhai zsíroldó sem károsítják a Neolith felületét. 

A gyártási folyamat másik előnye, hogy a Neolith 
hőálló; a forró lábosok vagy serpenyők sem színezik el 

a felületet. 

Kerámia kések használata esetén fokozott 

figyelem szükséges: 

A kerámia kések megsérthetik a Neolith-ot bármilyen 

felületi kezeléssel is van az ellátva, csakúgy, mint más 

felületeket is ebben vagy más termékkategóriában. 

 

 
Fokozott figyelem az éleknél: 

A Neolith egy kitűnő minőségű anyag, ami 

ellenáll a foltoknak, hőnek, az UV-

sugaraknak, karcolásoknak és egyebeknek. 

Mindazonáltal, mint a szinterezett 

kategórián belül minden terméknél, 

különösen oda kell figyelni, hogy az éleket 

ne érje nagy erőbehatás, mert az 

csorbulást okozhat. 

 

 Mindennapos tisztítás  

 
A felület portalanításához használjon mikroszálas 

törlőkendőt. Szükség esetén naponta tisztítsa azt. 

A Neolith konyhapultokat le lehet mosni 

mosogatószeres meleg vízzel, a gyártó által 

ajánlott adagolás szerint. (Kerülje az olyan 

termékeket, amelyek hidrogén-fluoridot vagy 

annak származékait tartalmaznak.) Öblítse le a 

felületet meleg vízzel, majd egy konyharuhával, 

kendővel törölje szárazra. 

Ha kiömlött valamilyen folyadék, azt 

azonnal törölje fel. Minél gyorsabban takarítja fel 

a szennyeződést, annál könnyebb azt 

eltávolítani. 

 

Nem ajánlott viasz, olajos szappan, 

impregnáló anyagok és egyéb 

kezelőanyagok (víz- vagy olajtaszító)  

használata a terméken, mert arra nincsen 

szükség. 

 

Néhány, a boltokban kapható mosogatószer 

tartalmaz viaszt és polírozó adalékokat, amelyek 

pár használat után olajos filmréteget 

hozhatnak létre a Neolith felületén. 

 

 

 
Vigyázzon, hogy ne ütődjön a Neolith 
konyhapultnak  nagy nehéz tárgy. Az 

csorbuláshoz vagy töréshez vezethet (az élek a 

legérzékenyebbek a fizikai behatásokra). 

 

 
TIPP: 

A felület kezelése során nézze meg közelről a foltot. 
Ha a folt még mindig látható, de már halványabb, 
akkor működik a folteltávolító módszer. Folytassa, 
amíg a folt el nem tűnik. 



 

 

 

 

Néhány anyagot nem lehet általános tisztítási megoldásokkal 

eltávolítani, azok különleges eljárást igényelnek, a 

természetüknek megfelelően. Nagyon fontos, hogy a 

szennyezőanyag mennyi ideig marad a felületen - ajánlott 

azt minél hamarabb eltávolítani. Ez megvédi a felületet a 

kiszáradástól és lehetővé teszi a könnyebb tisztíthatóságot. 

Az alábbiakban talál egy listát néhány speciális tisztítószerről. 

 

Folt típusa Tisztítószer típusa 

Zsír Lúg  / Oldószer 

Olaj Oldószer 

Tinta Oxidálószer / Oldószer 

Rozsda Sav 

Vízkő Sav 

Cement Sav 

Bor Lúg / Sav 

Kávé Lúg  / Oldószer 

Gumi Oldószer 

Gipsz Sav 

Epoxi-ragasztók Oldószer 

Gyertaviasz Oldószer 

Jód Oxidálószer 

Vér Oxidálószer 

Jégkérm Lúg 

Gyanták Oldószer 

Gyümölcslé Oxidálószer 

Alkoholos filc Oldószer 

Alumínium karcolások Sav 

 
Sav: Savas tisztítószerek: vízkőtelenítők, cement eltávolítók… 

Lúg: Lúgos tisztítószerek: ammónia, zsírtalanítók…     

Oldószer: Univerzális  oldószer, hígító, terpentin, aceton, 

alkohol...  

Oxidálószer: Hígított hidrogén-peroxid vagy hipó… 

 

 

Figyelmeztetés: 

Mindig kövesse a gyártó előírását a szükséges mennyiségről és 

alkalmazási időről. 
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Tisztítási és Karbantartási Útmutató 

Ajánlott tisztítószerek általános foltok 
eltávolításához 
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