
Poskrbite za sijaj 
vaše kopalnice
Nasveti za vzdrževanje in 
čiščenje z naravnimi sredstvi 
in profesionalnimi čistili



Uvod

Kopalnica je prostor, ki ga uporabljate večkrat na dan. Zaradi tega je lahko kaj hitro na 
udaru njena obraba in čistoča. Pojavi se lahko umazanija na keramičnih ploščicah, fugah, 
silikonu in sanitarni opremi. Pogosta pojava sta tudi vodni kamen in zamašitev odtokov. 
Ker je nivo vlage v kopalnici nadpovprečno visok, slednje še dodatno omogoča razvoj 
plesni, bakterij in virusov. To pa poleg nezaželenega estetskega videza lahko tudi 
povzroča različne zdravstvene težave.


Ključno je torej, da kopalnici posvetite veliko pozornosti. To pomeni, da jo redno vzdržujete 
in čistite.


Kako to storite? Največ boste naredili s sprotnim čiščenjem. Po vsaki uporabi umivalnika, 
kadi ali tuš kabine je priporočljivo brisanje površin s suho krpo. Če je mogoče, kopalnico 
večkrat na dan prezračite, da znižate nivo vlage v prostoru. Vsaj dvakrat mesečno (lahko 
tudi vsak teden) pa morate temeljito očistiti vse površine – ploščice, fuge in  
sanitarno opremo.


Zato smo vam pripravili nasvete za vzdrževanje in čiščenje kopalnice z naravnimi in 
profesionalnimi sredstvi. Upamo, da boste z njimi rešili marsikatero zagato in (spet) 
poskrbeli za sijaj vaše kopalnice.


Vas zanima? Odlično, nadaljujte z branjem.
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Menjava starega silikona

Na silikonu se zaradi previsokega nivoja 
vlage v kopalnici rada pojavita plesen in 
umazanija. Da bi slednje preprečili, je 
priporočljivo, da kopalnico redno zračite in 
silikon po uporabi do suhega obrišete. Po 
potrebi lahko v kopalnici uporabite tudi 
odstranjevalec vlage Ceresit.


Če ste prepozni in se plesen že pojavi, 
morate okužene dele odstraniti in celotno 
površino dobro razkužiti. V nadaljevanju 
vam zato predstavljamo dva načina za 
najlažjo odstranitev silikona.

Potrebujete:


•	Kis 
•	Vodo


Priprava naravne mešanice:


V razmerju 1:1 zmešate kis in vodo.


Postopek odstranjevanja:

Pripomočki:


•	Olfa nož 
•	Pršilka

Odstranjevanje silikona z naravnimi sredstvi

S pršilko mešanico nanesite na okužen silikon in pustite delovati nekaj minut. Silikon bo 
sam odstopil, preostanek pa lahko odstranite z olfa nožem. Pomembno je, da odstranite 
celotno okuženo površino, saj se v nasprotnem primeru plesen lahko ponovno zelo  
hitro razširi.
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https://www.domtrade.si/odstranjevalec-vlage-ceresit-stop-vlaga


Odstranjevanje silikona s profesionalnimi čistili
V primerih, kjer naravna mešanica ne zadostuje, vam priporočamo uporabo profesionalnih 
čistil, ki jih ponujamo v prodajnih centrih Dom Trade Kranj, Lesce in Žabnica.

Eden izmed bolj učinkovitih in priljubljenih je odstranjevalec silikona Mellerud. 
Odstranjevalec popolnoma odstranjuje sveže in utrjene plasti silikona iz akrilnega stekla, 
keramičnih ploščic, cotto, lesa, emajla, porcelana in drugih na kisline odpornih površin. 
Njegova uporaba je izjemno enostavna, le plasti silikona morate pred uporabo izrezati.

Potrebujete:


•	Čopič 
•	Lopatica 
•	Krpa


Postopek odstranjevanja:

Na ostanke plasti silikona, ki ga niste mehansko odstranili, enakomerno s čopičem 
nanesite odstranjevalec silikona Mellerud. Pri nanašanju ne varčujte. Pri manjših ostankih 
silikona zadostuje delovanje odstranjevalca približno 1 uro. Pri trdovratnejših ostankih 
silikona pa je potrebno delovanje odstranjevalca približno 12 ur. Po zaključenem 
delovanju raztopljen silikon mehansko odstranite z lopatico in pobrišite s krpo. Po potrebi 
ponovite postopek.
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https://www.domtrade.si/prodajna-mesta/dom-trade-doo-pc-kranj-1
https://www.domtrade.si/prodajna-mesta/dom-trade-doo-pc-lesce-1
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https://www.domtrade.si/copic-univerzal-dekoria-2
https://www.domtrade.si/pleskarska-lopatica-triuso-inoks


Ko silikon odstranite po enem izmed zgoraj opisanih načinov, sledi nanos novega. V naših 
trgovinah boste našli široko ponudbo primernih silikonov, eden izmed najbolj učinkovitih 
pa je sanitarni silikon Termosil N6 sanitar.


Kako ga uporabiti? S pištolo za silikon nanesete nov sloj silikona. S slednjim ne smete 
varčevati, saj mora zapolniti vsak skrit kotiček med keramičnimi ploščicami in kadjo ali 
umivalnikom. Lepo zaključno linijo lahko dosežete z lastnim prstom, tako da z njim 
enostavno potegnete po črti silikona.

Dobro je vedeti: Odvečni silikon je potrebno sproti brisati, da se ne zasuši na 
nezaželenih mestih.!

S tem ste uspešno zamenjali stari silikon in preprečili nadaljnje širjenje plesni. Če pa želite 
čistočo vzdrževati, pa je kopalnico potrebno pravilno prezračevati in mokre površine po 
uporabi vedno obrisati s suho krpo.
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https://www.domtrade.si/nevtralni-silikon-tkk-termosil-n-6-transparent


Armatura v kopalnici igra veliko vlogo, saj 
je ena izmed najbolj opaznih stvari v 
prostoru. Njen sijaj daje vaši kopalnici 
vrednost, njeno brezhibno delovanje pa je 
ključnega pomena za vaša vsakodnevna 
opravila. Zato je izrednega pomena redno 
vzdrževanje in čiščenje armatur  
v kopalnici.


Vsaka armatura se sčasoma obrabi ali 
začne puščati, zaradi česar je potrebna 
njena menjava. Življenjsko dobo armature lahko podaljšate z izbiro najkvalitetnejših 
armatur, ki jih ponujamo v naših trgovinah Dom Trade Kranj, Lesce in Žabnica.


V nadaljevanju pa vam predstavljamo enostaven postopek menjave armature, s katerim 
boste prihranili dragocen čas in denar.

Menjava armature

•	Svetilko 
•	Novo armaturo

Potrebujete:


•	19 milimetrski ključ 
•	Vedro


Postopek:

Za lažje delo si osvetlite prostor pod koritom.


Zaprite dovod vode v armaturo. Poiščite ventila za toplo in hladno vodo ter ju zaprite.  
V kolikor ju je najdete, poiščite glavni ventil in ga zaprite.


Pipo odprete in v kolikor voda ne priteče, ste uspešno zaprli ventile. Zatem z 19 
milimetrskim ključem odvijete vodovodne cevi in iz njih izlijete preostanek vode v 
pripravljeno vedro. Za vsak slučaj ga pustite pod koritom, če bi med menjavo priteklo 
še kaj dodatne vode.

1.

2.

3.
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https://www.domtrade.si/kopalnica/sanitarne-armature
https://www.domtrade.si/prodajna-mesta/dom-trade-doo-pc-kranj-1
https://www.domtrade.si/prodajna-mesta/dom-trade-doo-pc-lesce-1
https://www.domtrade.si/prodajna-mesta/dom-trade-doo-pc-zabnica-1


Odmontirajte staro armaturo, ki je običajno pritrjena le z dvema vijakoma, in jo 
povlecite iz korita. Očistite sledi starih lepil in ostalih madežev. V kolikor opazite vodni 
kamen, ga lahko odstranite z naravno mešanico (priprava opisana pri odstranjevanju 
vodnega kamna).


Sledi namestitev nove armature. V naših trgovinah ponujamo širok nabor kvalitetnih 
sanitarnih armatur, kjer boste zagotovo našli pravo za vašo kopalnico. Kako armaturo 
namestite? Iz zgornje strani armaturo vstavite skozi luknjo. Paziti morate, da je 
obrnjena s cevmi naprej. S pomočjo distančnikov in podložk jo nato močno pritrdite.


V naslednjem koraku privijete cevi za vodo. Tukaj je potrebno paziti, da pravilno 
namestite cev za hladno in toplo vodo. A ne skrbite, če ste se zmotili, lahko cevi 
enostavno zamenjate.


Na koncu odprite pipo in vodo pustite teči s polnim curkom. V kolikor deluje normalno, 
ste uspešno zamenjali armaturo.

4.

5.

6.

7.

Z uspešno menjavo stare armature za novo in kvalitetno armaturo, se lahko od zgoraj 
opisanega postopka za kar nekaj časa poslovite. Nujno pa je njeno redno vzdrževanje in 
čiščenje, saj bo le tako armatura delovala brezhibno in skrbela za estetski zaključek 
vaše kopalnice.
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https://www.domtrade.si/kopalnica/sanitarne-armature


Keramične ploščice so ključnega pomena za izgled vaše kopalnice, zato je izjemno 
pomembno, da jih redno vzdržujete in čistite. Kljub previdnosti pa se vam lahko pripeti 
kakšna nezgoda in ploščica se lahko poškoduje ali odkruši.


Najpogostejši vzrok za to je kozmetika v stekleni embalaži. Običajno se tako poškoduje le 
ena ploščica, ki jo lahko brez težav zamenjate. V nadaljevanju vam zato predstavljamo 
enostaven postopek zamenjave, ki vam bo prihranil kar nekaj časa, denarja in skrbi.

Menjava keramičnih 
ploščic

Potrebujete:


•	Nož za praskanje fug / kotni brusilnik 
•	Kladivo 
•	Sesalec 
•	Lepilni trak 
•	Fleksibilno lepilo za ploščice 
•	Zobato lopatico 
•	Distančnike 
•	Novo ploščico 
•	Fugirno maso 
•	Gumijasto lopatico 
•	Vlažno gobo 
•	Suho bombažno krpo
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https://www.domtrade.si/kotni-brusilnik-bosch-gws-7-125
https://www.domtrade.si/zidarsko-kladivo
https://www.domtrade.si/krep-trak-top-profi-1
https://www.domtrade.si/lepilo-za-keramiko-top-profi-flex-1
https://www.domtrade.si/krizci-za-ploscice
https://www.domtrade.si/fugirna-masa-ultracolor-plus
https://www.domtrade.si/goba-za-pranje-avtomobila


Z nožem za praskanje fug ali kotnim brusilnikom okrog ploščic, ki jih želite zamenjati, 
odstranite staro fugirno maso.


S kladivom previdno razbijete ploščico, ki jo želite zamenjati in pri tem pazite, da ne 
poškodujete sosednjih ploščic. Odstranite ostanke ploščic ter celotno površino 
posesajte, da se znebite ostale umazanije.


Z lepilnim trakom oblepite sosednje ploščice, da jih zavarujete pred umazanijo.


S pomočjo zobate lopatice na posesano površino enakomerno nanesete fleksibilno 
lepilo za ploščice. Novo ploščico (velikost in barva naj bo enaka kot pri ostalih) 
previdno postavite in pritisnete na podlago. Dokler lepilo ne začne delovati, lahko 
položaj ploščice še prestavljate. Za enakomeren razmik med ploščicami si lahko 
pomagate z distančniki v obliki križca, ki jih namestite ob rob ploščice.


Lepilo pustite delovati 24 ur, da se popolnoma posuši.


Nato, po navodilih proizvajalca, zmešajte izbrano fugirno maso v enakem odtenku, kot 
je bila prejšnja. S pomočjo gumijaste lopatice jo nanesete v fuge, kjer pazite, da so 
reže popolnoma zapolnjene.


Odvečno fugirno maso odstranite z gumijasto lopatico. Ko se masa delno posuši, 
keramične ploščice obrišete z vlažno krpo. Na koncu pa ploščice spolirate še s suho 
bombažno krpo.

1.

2.

5.

3.

6.

4.

7.

Postopek zamenjave:

Z omenjenim postopkom lahko enostavno zamenjate keramične ploščice in poskrbite za 
lep videz vaše kopalnice.
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Čiščenje in osvežitev fug

Fuge same po sebi izjemno rade 
privabljajo umazanijo, plesen ali vodni 
kamen. Lepe bele črte, ki kopalnici dajejo 
še dodaten sijaj, lahko tako hitro 
spremenijo barvo. Posledica tega ni samo 
zanemarjen izgled, temveč tudi nevarnost 
za naše zdravje.


Umazanijo, plesen in vodni kamen lahko v 
veliki meri preprečite z rednim čiščenjem. 
Zato vam v nadaljevanju ponujamo nekaj 
najboljših rešitev v boju proti umazanim in 
plesnivim fugam.

Mešanica za naravno čistilo


Potrebujete:


•	Vodo 
•	Alkoholni kis 
•	Limonin sok 
•	Sodo bikarbono


Priprava:


Sodi bikarboni dodate toliko vode, da dobite gosto zmes. Nato jo razredčite z alkoholnim 
kisom (kis in voda v razmerju 1:4) in limoninim sokom.


Postopek čiščenja:

Čiščenje fug z naravnimi sredstvi

Pripomočki:


•	Stara zobna ščetka (lahko tudi električna) 
•	Rokavice

Mešanico z zobno ščetko nanesete na fuge, podrgnete in pustite delovati vsaj 20 minut. 
Nato mešanico sperete z vodo in obrišete s suho krpo.
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https://www.domtrade.si/gospodinjske-rokavice-gebol-latex-haushalt


Mešanica za domače čistilo ob trdovratnejši umazaniji in plesni


Potrebujete:


•	Belilo 
•	Sodo bikarbono 
•	Sol


Priprava: 
Zmešajte belilo in sodo bikarbono v razmerju 1:3.


Postopek čiščenja:

Pripomočki:


•	Stara zobna ščetka (lahko tudi električna) 
•	Zaščitne rokavice in očala

Dodatno: Očiščene fuge lahko za nadaljnjo preventivno zaščito premažete z 
voskom za avtomobile ter fuge s tem dlje časa ohranite suhe in preprečite 
nastanek plesni.!

V primeru, da se spopadate z izjemno trdovratno plesnijo, lahko pred nanosom mešanice 
v fuge vtrete sol. Ta bo plesen izsušila in vam olajšala nadaljnje čiščenje. Nato nanesite 
mešanico sode bikarbone in belila. Priporočljivo je dodatno poskrbeti za zaščito rok in oči, 
prostor pa je potrebno ob delu zračiti. Mešanico nanesete, vtrete in pustite delovati vsaj 
30 minut, nato pa sperete z mlačno vodo.
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V prodajnih centrih Dom Trade Kranj, Lesce in Žabnica vam nudimo široko paleto 
profesionalnih čistil za čiščenje fug v kopalnicah.

Za preprečevanje umazanije v fugah priporočamo uporabo čistila za fuge Mellerud. Čistilo 
brez težav odstranjuje vodni kamen, trdovratno umazanijo in manjše ostanke cementa. 
Učinkovito je za čiščenje ploščic, finih kamnin, talnih plošč iz drugih keramik, naravni 
kamen brez apnenca (granit, skrilavec, kvarcit in porfir). Obnese se na legiranem jeklu in 
aluminiju. Prav iz teh razlogov je prava izbira za čiščenje fug in ploščic v kuhinji, kopalnici, 
balkonu ali terasi in bazenu.


Postopek uporabe:


Čistilo razpršite z razpršilno pištolo ali nanesite z gobico (glede na stopnjo onesnaženosti 
nerazredčeno ali razredčeno do največ 1:5) na predhodno zmočene površine. Ne pustite, 
da se sredstvo posuši. Po potrebi zdrgnite še s trdo krtačo. Sperite z vodo. 1 liter 
zadostuje za približno 10-15 m2, odvisno od kakovosti površin.

Čiščenje fug s profesionalnimi čistili

Priporočamo tudi uporabo barvnega premaza za obnovitev fuge Fuga Fresca, s katerim 
boste dosegli homogenost barvnega izgleda fug. Kako to storite? Premaz enostavno 
nanesete na fuge in pustite, da se posuši.
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https://www.domtrade.si/prodajna-mesta/dom-trade-doo-pc-kranj-1
https://www.domtrade.si/prodajna-mesta/dom-trade-doo-pc-lesce-1
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https://www.domtrade.si/cistilo-za-fuge-mellerud
https://www.domtrade.si/barvni-premaz-za-obnovitev-fuge-fuga-fresca


Čiščenje vodnega kamna

Kopalnica velja za prostore, v katerem najdemo največ umazanije in bakterij. Zmotno je 
prepričanje, da se jih s spiranjem lahko znebite. Žal slednje večkrat vodi do nastanka 
vodnega kamna in plesni. Zato je ključno, da po spiranju uporabljenih površin le te 
obrišete s suho krpo in s tem preprečite nastanek vodnega kamna ter razvoj bakterij in 
plesni.


Ohranjanje suhih in čistih površin v kopalnici je edina prava obramba proti vodnemu 
kamnu v kopalnici. Slednji se namreč pojavlja na pipah, kadeh, tuš kabinah, umivalnikih, 
straniščih in ostalih steklenih površinah.


Velikokrat se vodni kamen pojavi kljub temu, da ste upoštevali preventivne nasvete. 
Čiščenja vodnega kamna se lahko lotite na več načinov. V nadaljevanju vam ponujamo 
dva načina reševanja omenjenega problema –  z naravnimi sredstvi in  
profesionalnimi čistili.

Mešanica za univerzalno naravno čistilo


Potrebujete:


•	Sodo bikarbono 
•	Kis / limono 
•	Vodo 
•	Eterično olje


Priprava:

Čiščenje vodnega kamna z naravnimi sredstvi

Pripomočki:


•	Pršilka 
•	Krpa

Zmešajte tri žlice sode bikarbone, dve žlici kisa, štiri žlice vode in nekaj kapljic eteričnega 
olja. Vse skupaj prelijte v pršilko in pretresite.
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Mešanica za enostavno naravno čistilo


Potrebujete:


•	Sol 
•	Grenivko


Priprava:


Grenivko prerežite na pol in nanjo potresite večjo količino soli.


Postopek čiščenja:

Površine, ki jih boste čistili, rahlo navlažite in jih podrgnite z grenivko, iz katere počasi 
spuščate sok. Pustite delovati približno 15 minut. Na koncu površine sperete z mlačno 
vodo in jih obrišete.

Pripomočki:


•	Nož 
•	Krpa

Mešanico razpršite na površine, kjer je nastal vodni kamen. Pustite delovati približno 15 
minut, nato po potrebi zdrgnete, sperete z vodo in obrišete. V kolikor vodni kamen ni v 
celoti izginil, lahko postopek ponovite.


Znano je, da soda bikarbona v kombinaciji s kisom ali limoninim sokom daje izredne 
rezultate. Na tak način lahko na enostaven, ugoden in okolju prijazen način poskrbite za 
sijočo kopalnico in vaše zdravje.

Postopek čiščenja:
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V kolikor z naravnimi sredstvi niste dosegli željenega rezultata, priporočamo uporabo 
profesionalnih čistil. Uporabite lahko topilo za vodni kamen in rjo Mellerud.


Kako ga uporabite? Nerazredčeno sredstvo razpršite po površini ali ga nanesete z vlažno 
krpo oziroma gobico. Pustite nekaj minut učinkovati. Trdovratne obloge po potrebi 
dodatno zdrgnete z gobico. Na koncu sperete z vodo in obrišete.

Čiščenje vodnega kamna s profesionalnimi čistili

Dobro je vedeti: Predstavljamo vam nekaj trikov, s katerimi boste najlažje 
odpravili vodni kamen.

Pipa: Vodni kamen na pipi lahko prepoznate po šibkem curku vode. 
Nastavek na koncu pipe odvijte in ga sperite z vodo. Nato ga namočite v kis 
in pustite čez noč. Rezultati so zagotovljeni.


Prha: Tudi šibek curek iz prhe je znak vodnega kamna. Rešite se ga lahko 
tako, da v vrečko nalijete kis in vanjo položite glavo prhe. Pustite delovati 
čez noč in vodni kamen bo izginil.


Pralni stroj: Za odstranjevanje vodnega kamna v pralnem stroju lahko 
uporabite mešanico sode bikarbone, vode in kisa. Slednjo vlijete v posodico 
za detergent in prižgete pralni stroj na najvišjo temperaturo. Vodni kamen bo 
postal preteklost.

• 

• 

• 

!
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https://www.domtrade.si/topilo-za-vodni-kamen-in-rjo-mellerud


Odmaševanje odtokov

Pogosto vprašanje v povezavi z 
vzdrževanjem in čiščenjem kopalnice je 
tudi kako odmašiti odtoke. Slednja težava 
se vam lahko pojavi v tuš kabini ali kadi, 
na umivalniku ali v WC školjki.


Najprej je potrebno izpostaviti, da v odtok 
WC školjke nikakor ne sodijo tamponi, 
sanitarni vložki, vlažilni robčki ali kaj 
podobnega. Za vse omenjeno uporabljajte 
izključno koš za smeti. Prav tako lahko 
sami preprečite zamašitev odtoka v tuš 
kabini. Najpogosteje vzrok slednjega tiči v 
veliki količini odpadlih las in ostankih mila. 
Da do omenjenega problema ne bi prišlo, 
lahko na odtok preventivno namestite 
odtočno cedilo, ki bo lase in ostanke mila 
ujelo. Odtok pa se lahko zamaši tudi na 
umivalniku. Tudi tukaj problem nastane 
zaradi odpadlih las, mil, zobne paste in 
ostalih kozmetičnih produktov. Zaradi tega 
je priporočljiva dodatna pozornost pri tem, 
kaj spustite v odtok.


Včasih pa niti preventivni ukrepi ne 
učinkujejo in odtok se zamaši. Takrat lahko 
sicer uporabite vakuumski odmaševalec, 
ki pa je žal rešitev na kratki rok. Zato vam 
v nadaljevanju predstavljamo nekaj 
načinov, kako se najlažje spopasti z  
opisanim problemom. 
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Odmaševanje odtokov z naravnimi sredstvi
Naravna mešanica za odmašitev odtoka v tuš kabini ali umivalniku


Potrebujete:


•	Vodo 
•	Sodo bikarbono 
•	Alkoholni kis 
•	Sol


Priprava:

Pripomočki:


•	Večja posoda

Mešanico segrejete, a pazite da ne zavre. Zlijete jo v odtok in pustite delovati nekaj časa. 
Nato odprete vročo vodo in odtok temeljito izperete. V kolikor z rezultatom niste 
zadovoljni, v odtok stresete še pol skodelice sode bikarbone, ki jo prelijete z alkoholnim 
kisom. Pustite delovati pol ure, ter nato odtok ponovno sperete s toplo vodo. V primeru 
zelo zamašenega odtoka lahko postopek ponovite. Prepričani smo, da boste z rezultatom 
izjemno zadovoljni.

V večjo posodo zmešate 3 litre vode, skodelico sode bikarbone in skodelico alkoholnega 
kisa. Dodate še nekaj soli.

Postopek čiščenja:

Najprej si zaščitite roke z rokavicami. Umazanijo boste najlažje odstranili z rokami, 
pomagate pa si lahko tudi z izvijačem. Iz odtoka odstranite lase in ostale ostanke 
umazanije, ter vanj stresite sodo bikarbono, ki bo odstranila preostalo umazanijo. Za nekaj 
minut lahko nato odprete vročo vodo in odtok bo kot nov.

Mehanski postopek za odmašitev odtoka v tuš kabini ali kadi


Potrebujete:


•	Zaščitne rokavice 
•	Izvijač 
•	Soda bikarbona


Postopek:
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Ko naravne rešitve ne zadostujejo, se lahko odmašitve odtokov lotite s profesionalnimi 
čistili. V naših prodajnih centrih Dom Trade Kranj, Lesce in Žabnica vam ponujamo kar 
nekaj izjemnih rešitev za vaše težave. Priporočamo uporabo aktivnega gela za čiščenje 
Cevosan ali granulata za čiščenje cevi Mellerud.


Postopek uporabe aktivnega gela za čiščenje Mellerud:


Četrtino plastenke vlijete v odtok in pustite delovati 30 minut. Nato z vodo temeljito 
sperete odtok. V primeru trdovratnejše zamašitve priporočamo povečan odmerek gela in 
povečan čas delovanja (lahko kar čez noč). Da do zamašitve ne pride, lahko preventivno 
enkrat na teden vlijete 50 ml gela v odtok in ga sperete z vodo.


Postopek uporabe granulata za čiščenje cevi Mellerud:


Polovico zamaška (okrog 30 g) stresete v odtok in splaknete s skodelico vode. Pustite 
učinkovati okrog 30 minut in nato sperete z vodo. Da do zamašitve ne pride, lahko 
preventivno enkrat na teden stresete četrtino zamaška v odtok in splaknete z vodo.

Odmaševanje odtokov s profesionalnimi čistili
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https://www.domtrade.si/prodajna-mesta/dom-trade-doo-pc-kranj-1
https://www.domtrade.si/prodajna-mesta/dom-trade-doo-pc-lesce-1
https://www.domtrade.si/prodajna-mesta/dom-trade-doo-pc-zabnica-1
https://www.domtrade.si/cistilo-za-odtoke-cevosan
https://www.domtrade.si/granulat-za-ciscenje-cevi-mellerud


Zaključek

Upamo, da boste z navedenimi postopki seznanjeni kako poskrbeti za vzdrževanje in 
čiščenje kopalnice za njen polni sijaj. V primeru kakršnih koli drugih težav in vprašanj, se 
lahko vedno obrnete na naše strokovno in prijazno osebje, ki vam bo z veseljem priskočilo 
na pomoč.


Ves potreben material in orodje vam ponujamo v naših prodajnih centrih Dom Trade Kranj, 
Lesce in Žabnica, kjer ste vedno dobrodošli.
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Žabnica 68, 4209 Žabnica


 Trgovina: 04 23 19 200, Salon keramike: 04 23 19 208 
 Trgovina: 04 23 19 206, Salon keramike: 04 23 19 209


DOM TRADE d.o.o., PC Žabnica 

T:
F:

E: info@domtrade.si, keramika@domtrade.si

Odpiralni čas:


ponedeljek - petek: 
7:00 - 19:00


sobota: 
7:00 - 12:00

Alpska cesta 43, 4248 Lesce


 Trgovina: 04 53 02 230, Salon keramike: 04 53 02 238 
 Trgovina: 04 53 02 231, Salon keramike: 04 53 02 239


DOM TRADE d.o.o., PC Lesce 

T:
F:

E: info.lesce@domtrade.si, keramika.lesce@domtrade.si

Odpiralni čas:


ponedeljek - petek: 
7:00 - 19:00


sobota: 
7:00 - 12:00

Ulica Mirka Vadnova 2, 4000 Kranj


 Trgovina: 04 2010 002, Salon keramike: 04 2010 003 
 04 2010 007


DOM TRADE d.o.o., PC Kranj 

T:
F:

E: info.kranj@domtrade.si, keramika.kranj@domtrade.si

Odpiralni čas:


ponedeljek - petek: 
7:00 - 20:00


sobota: 
7:00 - 13:00

https://www.domtrade.si/prodajna-mesta/dom-trade-doo-pc-zabnica-1
mailto:info@domtrade.si
mailto:keramika@domtrade.si
https://www.domtrade.si/prodajna-mesta/dom-trade-doo-pc-lesce-1
mailto:info.lesce@domtrade.si
mailto:keramika.lesce@domtrade.si
https://www.domtrade.si/prodajna-mesta/dom-trade-doo-pc-kranj-1
mailto:info.kranj@domtrade.si
mailto:keramika.kranj@domtrade.si
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