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Děkujeme za Váš nákup v naší prodejně.
Jsme přesvědčeni, že budete s naším zbožímspokojeni, pokud budete dodržovat následující pokyny.

- Odstraňujte obalový materiál rukou, nepoužívejte nůž, nebo nůžky, dbejte pokynů na obalovém materiálu.
- MontáŽ provádějte dle přiloženého montážního návodu, moritujte nábytek na měkkém podkladě, zabráníte tak
jeho poškrábání.
- Pro umístění výrobku na plovoucí podlahy či'parkety, je nutné opatřit tento výrobek na dotyku s těmito povrchy
např. filcovými podložkami, pozor při posouvání.
- V případě volného čalounění (tyto části nemají hloubkové prošití) nenízávadou vytažení látky, které se projeví
zvlněním povrchu (stačí dlaněmi, pohybem do stran plochu opět opticky vyrovnat).
-Tvorba žmolků je mechanicky podmíněná
- Pozor na barevné ošacení, které může zabarvit světlý potahový materiál nazboží
- Při posunování nadzvedněte,
- Na Čalouněný nábytek nePříznivě působí drsné, či ostré předměty, jako např. drápky domácích zvířátek, zipy u
kalhot, atd,
- Neumíst'ujte výrobky v blízkosti halogenových světel a na přímé sluneční záření (tyto faktory mohou způsobit
zesvě_tlení b"ry,y, hlavně u ěalouněného nábytku nebo ztvrdnutía následné lámání praskání koženky a kůže).
- Nepříznivě působí i vysoká vlhkostv místnosti
-!bejtenato,abynábyteknebylv bezprostředníblízkostitopnýchtěles,minimálnímezeraje30cm,
- Zajistěte, aby nábytek bezpečně siál (musí býtvyrovnaná podlaha)
- Nesedejte na částinábytku, které k tomuto účelu nejsou určeny (opěrka ruky je pro ruce, opěrka zad jeprozáda
atd.)
- Nedoporučujeme používat rozkládací části sedacísoupravy pro trvalé spani
- OŠetření aúdržba nábytku čalouněný nábytek: komplexníčištění provádět neutrálnísuchou pěnou
Ošetřování aúdržba nábytku - kůže
- Vylité tekutiny okamžitě odstraňte savým hadříkem
- Používejte jemný mýdlový roztok, ihned osušte
- Nedrhněte
- Pravidelně zbavujte prachu
-KaŽdé dva měsíce ošetřete celý povrch navlhčeným hadříkem v mýdlovém roztoku
- V ..případě speciálních čistících prostředků musí být určený pro údržbu kůže (důkladně dodržujte návod na
použití)
- Při problematických skvrnách se obrat'te na odborníka
- Nepoužívejte ředidla a rozpouštědla
- Jizvy, vrásky, čát'y, odlišnosti zrnitostia barvy, nejsou u kožených výrobků závadou
Ošetření aúdržba nábytku - koženka
- Odstraňte skvrny ihned
- Pro čištěnípoužívejte suchý hadřík
- Příležitostně můžete umýt, poté ihned osušit
- Nepoužívejte rozpouštědla, či ch emické prosfředky
- U těŽko odstranitelných skvrn lze použít mýdlový roztok (předem vyzkoušejte na skrytém místě)
Ošetřovánía údržba nábytku - čalouněný nábytek
- Pravidelněvysávejte

. - Rozlitétekutiny ihned odstraňte (vysušte savým materiálem)
_ Nevytírejte skvrny silou
- Pro ČiŠtění použijte 1ejépe mýdlový roztok a to lehce navlhčený hadříkem či houbou a poté vysušte
- Nepoužívejte agresivní čistící prostředky nápř. řed idla
- U problematických skvrn (propisky, laky, fixy, atd.)se obraťte na odborníka
-V žádném případě nepoužívejte aceton nebo jiná rozpouštědla
Ošetřovánía údržba nábytku - provedenífólie
- Otírejte prachovkou nebo popřípadě vlhkou textilií s tekutými čistícími prostředky
Ošetřování aúdržba nábytku - provedení masiv. dřev
- Otírejte vlhkou textilií, na skvrny používejte jemný čistící prostředek (mýdlový roztok)
- Lakovaný nábytek otírejte vlhkou textiliís tekutými čistícími prostřecikyl, které neobsáhu.li čpavek. osušitl

Tvrdost sedu mŮŽe jemně kolísat i u stejných kusů souprav. Je vždy závislá na velikosti sedací části, Rozdíly
tvrdosti99du u jednotlivých elementŮ jsou podmíněné konstrukcíprodúktu. optická odchylka může být u elementú
s funkcÍ. VeŠkeré rozměry produkty se nedají měřit přesně na základě prošití potahovýcň materiálů. tvůzou nastat
rozdílY výŠkY u jednotlivých elementŮ složených z částí, při nerovném povrchu poíahového materiálu, Sedací
souPrava z kŮŽe obsahuje více Šití a ŠvŮ na rozdíl od textiinich výrobků.'Nesprávhá používáníči údržba mohou
Váš nábytek poškodit.

www. nabytekpa ul.cz


