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Alles wat u moet weten over het
composiet aanrechtblad
Bedankt voor het aanvragen van dit informatieve e-book. Hier vindt
u alles wat u moet weten over composieten aanrechtbladen: van het
herkennen en het kiezen voor de beste soort (Quartztop) composiet,
tot het reinigen en onderhouden van deze prachtige werkbladen. Zo
weet u zeker dat u de juiste keuze maakt en jarenlang kunt genieten
van uw nieuwe composiet aanrechtblad. Veel leesplezier!
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Hoofdstuk 1

MAAK KENNIS
MET COMPOSIET
HOE ZIET EEN COMPOSIET KEUKENBLAD
ERUIT?
Een composiet aanrechtblad lijkt op een
stenen aanrechtblad. Het grote verschil zit
hem in de kleurmogelijkheden en variaties.

WAT IS COMPOSIET?
Composiet wordt gemaakt door gerecycled
natuursteen te vermengen met ijzersterke
harsen. Dit resulteert in een sterk én mooi
materiaal, dat zich perfect leent voor in de
keuken.

Doordat composiet samengesteld wordt,
zijn deze keukenbladen, in tegenstelling
tot natuursteen, in zeer veel kleuren en
uitvoeringen verkrijgbaar. Van marmerlook
tot terrazzo, alles is mogelijk.

Wanneer dit proces de allerhoogste
eisen volgt en het eindproduct hier ook
aan voldoet, spreken we van Quartztop
composiet.

Daar het geproduceerd wordt is composiet
ook op een later tijdstip, bijvoorbeeld
voor een reparatie of uitbreiding, na te
bestellen in dezelfde kleur. Natuursteen
wordt daarentegen uit één stuk gewonnen,
waardoor op een later tijdstip niet dezelfde
kleur nabesteld kan worden.

Dankzij het brede
assortiment is composiet
te combineren met
iedere gewenste keuken,
keukenstijl en design.
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Hoofdstuk 2

Schoonmaak en onderhoud
COMPOSIET SCHOONMAKEN EN
ONDERHOUDEN
Een composiet aanrechtblad op de juiste
wijze schoonmaken en onderhouden zorgt
voor een goede hygiëne én een langere
levensduur van het werkblad. Maar wat is
dan de juiste manier, en hoe voorkomt u
schade?
Composiet schoonmaken en onderhouden
is gelukkig vrij simpel. U treft op in dit
e-book makkelijke en doeltreffende
adviezen om uw composiet aanrechtblad
op de juiste wijze te behandelen.
COMPOSIET SCHOONMAKEN
Voor u composiet gaat reinigen is het ten
eerste belangrijk om te weten of het gaat
om gepolijst of gezoet composiet.
Gepolijst composiet is glad, terwijl gezoet of
gebrand composiet te herkennen is aan het
reliëf.

Voorbeeld van gepolijst composiet.

GEPOLIJST COMPOSIET SCHOONMAKEN
Dankzij het gladde oppervlakte is gepolijst
composiet zeer makkelijk te reinigen. Met de
volgende tips zorgt u snel en efficiënt voor
een goede hygiëne!
Neem het blad dagelijks af met een doekje.
Gebruik daarvoor een sopje van lauwwarm
water en een zacht schoonmaakmiddel. U
kunt hiervoor ook wat soda gebruiken.
Droog het blad daarna met een schone
doek. Heeft u soda gebruikt voor het reinigen? Spoel het blad dan goed na met een
vochtige schone doek, alvorens u het blad
afdroogt.
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GEBRAND OF GEZOET COMPOSIET
SCHOONMAKEN
Gezoet of gebrand composiet reinigen – en
schoonhouden – kan wat lastiger zijn dan
bij gepolijst composiet. Door de structuur
blijven vetvlekken namelijk eerder zitten, en
ook zijn vingerafdrukken sneller zichtbaar.
Gelukkig is dat met de volgende tips zo te
verhelpen!

Neem het blad dagelijks af
met een lauwwarm sopje
van water en een zacht
schoonmaakmiddel.

Gebruik hiervoor een spons of een nietpluizende doek. Hiermee kunt u makkelijk
een ruwer oppervlakte schoonmaken,
zonder pluisjes achter te laten.
Droog het blad tenslotte na met een schone
doek.
SCHADE VOORKOMEN BIJ COMPOSIET
Sommige schoonmaakmiddelen kunnen
composiet blijvend beschadigen. Het is
daarom aan te raden om extra op te passen
met de volgende reinigingsmiddelen.
Vermijd aceton voor het reinigen van een
composiet keukenblad. Indien het blad wel
in contact komt met aceton, zorg er dan
voor dat er met voldoende water wordt
nagespoeld.

Voorbeeld van gezoet composiet.

HARDNEKKIGE VLEKKEN VEILIG
VERWIJDEREN
Last van een hardnekkige vlek, zoals
vetvlekken of aangekoekte etensresten? Met
de volgende tips is ook dat vervelende vuil
zo verdwenen!

Oplosmiddelen, zoals bijvoorbeeld thinners,
kunnen composiet blijvend beschadigen.
Indien het blad hiermee in aanraking komt,
spoel dan gelijk na met voldoende water.

Maak voor het verwijderen van hardnekkige
vlekken een sopje van CIF Cream en water.
Gebruik een zachte schuurspons voor het
poetsen op de vlekken.
Neem daarna af met een vochtige schone
doek, en droog na.

Hetzelfde geldt voor bleekmiddelen of
andere agressieve schoonmaakmiddelen.
Indien het blad hiermee in aanraking komt,
gelijk spoelen en afdrogen.
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COMPOSIET ONDERHOUDEN
Dankzij de dichte structuur vereist
composiet vrijwel geen onderhoud.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld hout
of natuursteen, hoeft composiet niet
regelmatig geïmpregneerd, gelakt of geolied
te worden.
Door uw blad regelmatig te reinigen en op
een normale wijze te gebruiken, zal deze
jarenlang meegaan.
OMGAAN MET COMPOSIET
Alhoewel composiet een sterk materiaal is,
is het altijd aan te raden om voorzichtig met
uw blad om te gaan. Ga daarom nooit op
het werkblad staan of zitten.
Uiteraard wordt contact met sterke
chemicaliën afgeraden. Venijnige middelen,
zoals gootsteenontstopper en ovenreinigers,
kunnen schade aanrichten. Is uw blad per
ongeluk met deze middelen in contact
gekomen? Maak deze dan gelijk schoon met
water.
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Hoofdstuk 3

Quartztop composiet
QUARTZTOP COMPOSIET
Quartztop staat voor de allerbeste
kwaliteit. Zijn er dan kwaliteitsverschillen
tussen verschillende soorten composiet?
Jazeker. De uiteindelijke kwaliteit wordt
namelijk bepaald door de samenstelling, de
consistentie en de verlijming.
Wanneer al deze aspecten van het hoogste
niveau zijn, oftewel, wanneer het composiet
van uitmuntende kwaliteit is, spreekt men
van Quartztop composiet.
Composiet dat volgens het Quartztop
principe wordt geproduceerd heeft
daardoor de allerbeste, sterkste, en meest
duurzame eigenschappen.

DE 14 VOORDELEN VAN
QUARTZTOP COMPOSIET
Een Quartztop composiet aanrechtblad heeft
de volgende 14 grote voordelen:
1 – Hardheid vergelijkbaar met natuursteen
Aanrechtbladen van natuursteen staan
bekend als één van de hardste keukenbladen.
Composiet is echter gemaakt van stukjes
natuursteen en ijzersterke harsen. Hierdoor
zijn composiet keukenbladen net zo hard als
stenen bladen.
2 – Goed bewerkbaar
Dankzij de samenstelling heeft composiet
een egale vermenging. Hierdoor is
composiet makkelijk bewerkbaar,
bijvoorbeeld voor het uitsnijden van holtes
voor de apparatuur.
3 – Extreem lange levensduur
Dankzij de harde en duurzame structuur
heeft composiet een extreem lange
levensduur. Het is niet voor niets een
aanrechtblad voor het leven!
4 – Lage porositeit
Doordat de stukjes natuursteen met harsen
worden vermengd, is bijna elk deel van
een composiet aanrechtblad als het ware
‘gevuld’. Hierdoor heeft het blad een lage
porositeit, wat vele voordelen kent.
Een lage porositeit betekent onder andere
een betere hygiëne en een langere
levensduur, daar voedselresten zich niet in
het blad kunnen nestelen. Dit voorkomt ook
verkleuring van het blad.
5 – Extreem slijtvast
Composiet, en met name Quartztop
composiet, is dankzij de samenstelling een
keihard blad. En hoe harder het blad, hoe
slijtvaster het is!
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6 – Stootvast
Dankzij de harde samenstelling van harde
harsen kan een Quartztop composiet
aanrechtblad ook goed tegen een stootje.
Let wel, het wordt altijd afgeraden om zware
voorwerpen op een composiet blad te laten
vallen. Een verkeerde inslag kan het blad
alsnog laten ‘chippen’, waarbij een stukje
van het blad afbreekt.
7 – Maatvast
Of het nou warm of koud is, droog of
vochtig, een composiet aanrechtblad
komt in een bepaalde maatvoering en zal
ook altijd zo blijven.Dit in tegenstelling
tot bijvoorbeeld hout of kunststof, die bij
grote schommelingen in temperatuur of
luchtvochtigheid kunnen gaan werken,
waarbij het blad haar oorspronkelijke vorm
verliest.

11 – Milieuvriendelijk
Quartztop is milieuvriendelijk, daar
composiet uit gerecycled materiaal wordt
vervaardigd. Hierdoor worden materialen
hergebruikt, wat onze planeet weer ten
goede komt!

8 – Hygiënisch
Dankzij de gladde oppervlakte is Quartztop
composiet makkelijk en snel te reinigen.
Mede door de lage porositeit kunnen
voedselresten daardoor niet achterblijven.
Dit voorkomt dat bacteriën zich gaan
nestelen en broeden in de kleine kiertjes van
het blad.

12 – Zeer uitgebreid kleuraanbod
In tegenstelling tot natuursteen, dat
afhankelijk is van de gewonnen steen, is
composiet in een breed scala aan kleuren
verkrijgbaar.
Met de huidige technologie is het zelfs
mogelijk om Quartztop composiet met
marmerlook te maken!

9 – Krasbestendig
Quartztop composiet is zeer krasbestendig.
Het dagelijkse gebruik van uw keuken zal
daardoor weinig gebruikssporen tonen op
het blad. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
RVS, dat zeer makkelijk krast.
Let wel, het is altijd af te raden om direct
op uw blad te snijden – naast dat dit uw
messen bot maakt. U kunt zware pannen
ook beter tillen in plaats van slepen.

13 – Minder zwaar dan natuursteen
Hier merkt u waarschijnlijk weinig van,
maar uw keukenkasten zeer zeker wel. Hoe
minder gewicht er op de onderste kasten
staat, hoe kleiner de kans op onnodige
schade.
14 – Hittebestendig
Hete pannen op een composiet
aanrechtblad plaatsen is zeker mogelijk.
Bij zeer hoge temperaturen kunnen de
harsen echter verkleuren. Daarom is het
altijd verstandig om een onderzetter te
gebruiken, ook al zeggen anderen dat dit bij
composiet niet nodig is.

10 – Onderhoudsvriendelijk
Natuursteen en Quartztop composiet
zijn op veel vlakken vergelijkbaar. Hier is
Quartztop echter de grote winnaar. Waar
natuursteen jaarlijks geïmpregneerd moet
worden en regelmatig onderhoud vereist,
heeft composiet vrij weinig aandacht nodig.

Desalniettemin kan composiet zeker tegen
wat temperatuurverschillen. Hierdoor zal
een klein ongelukje, bijvoorbeeld wanneer
de pan toch te warm is om vast te houden,
niet snel schade aanrichten.
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PROFESSIONELE TOEPASSING VAN
QUARTZTOP COMPOSIET
Dankzij de uitmuntende kwaliteiten is de
toepassing van Quartztop composiet heel
erg breed. Quartztop aanrechtbladen
worden daardoor ook gebruikt in de
industrie.

QUARTZTOP DEALER VINDEN
Zoekt u een bevoegde Quartztop dealer
binnen Nederland? Keukenwarenhuis.nl is
trotse exclusieve dealer. U kunt daar het
gehele Quartztop assortiment vinden.

Quartztop composiet wordt, dankzij de
hoogwaardige kwaliteit, daarnaast ook
gebruikt voor trappen, vensterbanken,
gevelbekleding en vloeren. Hierdoor kiezen
mensen ook het vaakst voor Quartztop
voor het vervaardigen van een composiet
aanrechtblad.

ERKENDE QUARTZTOP DEALERS
IN NEDERLAND
Keukenwarenhuis Ter Aar:
Stobbeweg 21,
2461EX Ter Aar
088-0101200
Keukenwarenhuis Dordrecht:
Einsteinstraat 29,
3316GG Dordrecht,
088-0101201
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Laat je inspireren op Pinterest
https://nl.pinterest.com/keukenwarenhuis/

