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Šábytok je vyrobený z laminovanej drevotrieskyp ktorá je zdravotne neš
závadná a schválená z hygienického i ekologického hľadiskaž Spĺňa
všetky požiadavky emisnej triedy 8íž
Ľahko sa udržuje a čistíž Znečistené plochy od prachu najlepšie očisš
títe vysávanímp pomocou metličkového nadstavcap prípadne mäkkou
kefkouž –né znečistenie najlepšie odstránite pomocou navlhčenej utierš
kyp v roztoku voda S saponát a následným vyutieraním do suchaž Ša
čistenie nábytku v žiadnom prípade nepoužívajte agresívne chemické
prostriedky gnaprž benzínp acetón a podžé Šepoužívajte čistiace pasty
obsahujúce brusivop ktoré sú určené na umývanie vaní a umývadiel i
Ša ošetrenie povrchovej úpravy prírodná dyhap laminop ÍV% fóliap lak
používajte určené prípravky na príslušnú povrchovú úpravup ktoré sú
bežne dostupné v špecializovaných predajniachž
%hráňte nábytok pred vlhkomp sálavým teplom a priamym slnečným
svetlomž Usporiadanie nábytku v byte má vplyv na jeho správnu funkš
ciup preto vyrovnajte nerovnosti podlahy takp aby sa dverep zásuvky
alebo vyklápače ľahko otváraliž

Výrobca neberie zodpovednosť za znečistenie vzniknuté zafarbením
od látok obsahujúcich aktívnu farbu gsú to naprž také látkyp ktoré pri
praní púšťajú farbu a neustále sa pomaly opierajúéž xátky pôsobiace
na nábytok by nemali mať aktívnu farbup aby nedošlo k jeho zafarbeš
niuž

Šepertei Šežehlitei
Tieto materiály nevyžadujú žiadnu konzerváciuž

Zloženie jednotlivých materiálov!
š eko – koža š +u- bavlnap äu- polyakrylonitrilové vláknop Zu- polyš
ester
š santa š ó+- polyakrylonitrillové vláknop Z+- bavlna

Čalúnený nábytok vyžaduje pravidelné ošetrovanie a čisteniep čo výš
razne predlžuje jeho životnosťž

Č5xÚŠ8ŠÝ ŠÁ0YTŽW

Ša poťahovú látku nepôsobí priaznivo vysoká prašnosťi

Čalúnnická látka! Šábytok zbavujte povrchového prachu vysávačom
s kefovým nástavcom ž Íoľahnutý vlas vyrovnáte jemnou kefkouž Čaš
lúnený nábytok nevyklepávajtež Šemastné škvrny odstránite vlhkou
handričkou namočenou vo mydlovej vode a saponátež Íotom ju vysuš
šíte tampónom z bavlny gvatouéž Gastné škvrny vyčistíte vlhkou hanš
dričkou namočenou vo vlažnej vode so saponátomž Šeodporúčame
mokré čisteniep ktoré by vsiaklo hlboko do čalúneniaž Ío čistení vykeš
fujte v smere vlasovž Íoťahová látka je citlivá na poškodenie ostrými
predmetmiž

W bežnej údržbe čalúneného nábytku je lepšie nepoužívať vysávače
s veľkým výkonom gí+uušZuuu Wéž %ez poťah sa totiž môžu pretiahš
nuť i vnútorné vlákna čalúneniaž –deálny je preto vysávač o výkone od
+uu do ó+u Wž
Íriame slnečné svetlo škodí tak textilným vláknamp ako i farbámp preto
sa doporučuje používanie závesovp žalúzií a podžp aby sa zabránilo
vystaveniu výrobku priamemu slnečnému svetluž
xátky by nemali byť nikdy v priamom kontakte s radiátormiž

Šenechávajte na látku pôsobiť drsné predmety gnity nohavícp cvokyp
zipsyép alebo pazúry domácich zvieratž
Šepertei Šežehlitei

Riziká chemických čistiacich prípravkov

Zloženie jednotlivých materiálov!

5cetón š určité materiály odfarbuje a trvalo poškodzujež

š mikroplyš šnosná vrstva +u- š polyesterp +u- bavlnap horná vrstva
íuu- nylon

4lycerín šje mastný a po vypraní zostávajú na tkanine mastné škvrnyž

š žakard š ä)- bavlnap +u- polyesterp íZ- polyakrylonitrilové vlákno
š šenil š äZ- bavlnap fZ- polyesterp Z(- polyakrylonitrilové vlákno

Techž benzž š necháva na citlivých materiáloch kontúry a to i napriek
opatrnému nanášaniuž

š bavlna š íuu- bavlna

š ťažko sa odstraňuje a nemusí pomôcť ani chemické čisteniež

Umelá koža! Čistenie od prachup ako u látokž Genšie znečistenia čisš
tíme len vlažnou vodoup väčšie znečistenia čistíme teplou vodou za
pomoci pracieho mydlaž Šetypické znečistenia gkrv a podžé čistíme len
zimnou vodouž Tieto materiály sú takisto citlivé na poškodenie ostrými
predmetmiž

š potom je potrebné ho odstrániť chemickyž

Čpavok
šmateriály trvale poškodzujep tkaniny v mieste naneš
senia trvale zosvetlí alebo rozpustí farbyž

Prajeme Vám, aby ste boli s výrobkom maximálne spokojný
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