Návod k montáži a údržbě
Sedací nábytek je určen k sezení v interieru jiný způsob užívání, jako pokládání nevhodných předmětů, stoupání, klečení, houpání (s
vyjímkou houpacího křesla), nebo použití v exteriéru, může zapříčinit poškození nábytku, s možným následkem úrazu.
Textilní čalouněné sedací soupravy:
Nábytek potažený látkou vyžaduje pravidelné ošetřování a čištění. Potahové látky ošetřujte a čístěte pouze vlhkým hadrem při velkém
znečištění k tomu určenými prostředky. Čištění provádějte vždy dle pokynů předepsaných výrobcem čistícího prostředku. Nikdy nesmí
dojít k celkovému promáčení látky. Po té potahovou látku vysušte čistým a suchým bavlněným hadříkem. U textilií s vyším vlasem se
může v průběhu času a zatěžování měnit lesk, toto je způsobeno ulehnutím vlasu a nijak to neovlivňuje užitnou hodnotu.
Kožené sedací soupravy
Pravá kůže
Čištění, ošetřování a konzervování kožených sedacích souprav a jejich částí zvyšujete životnost výrobku. Údržbu a čištění provádějte
výhradně specialními prostředky na kůži. Při čištění je nutné dodržovat postup předepsaný výrobcem čistícího prostředku.
Koženka (umělá kůže)
K čištění a udržbě používejte výhradně vlhký hadr (žádné saponáty)
Kožené sedací soupravy chraňte před vlhkem a nadměrným sálavým teplem, mohlo by dojít k poškození. Vrásnění a vytahování kůže,
zvláště na sedacích částech je přirozeným projevem, nikoli závadou. Zabarvení kůže v důsledku přestupu barevného pigmentu z oděvu
nebo jiných výrobků přecházejicích do kontaktu s povrchem sedačky (např. Jeansové kalhoty) není známkou snížené kvality kůže a
nelze proto na toto požkození uplaťnovat záruku!!
Dřevěné části:
Prach z dřevěných části nábytku odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Při větším znečištění použíjte čistící prostředek k
tomu určený. Při jeho použití postupujte přesně dle návodu, který je uveden na přípravku.Nikdy nepoužívejte silné zásadité nebo
agresivní čistící přípravky a rozpouštědla. Nepoužívejte hrubou sílu, tvrdé a ostré předměty, mohlo by dojít k požkození či poškrábání
povrchu. Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady u dřevěných částí nábytku nejsou závadou, ale dokladem
přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeva absorbovat dokončovací
material.
Návod k montáži
Při vybalování nepoužívejte nůž ani jiné ostré předměty na rozřezání pásky nebo obalu. Hrozí prořezání látky. U rohových sedaček je
nutné složit oba díly rohu k sobě. Pokud díly mají na sobě připevněné na spojovací straně plíšky, provádí se spojení jednoduše
zasazením dílu jež má plíšky se zubem dolů do dílu, jež má plíšky zubem nahoru. Pokud jsou místo plíšků dodávány spojovací šrouby,
provádí se spojení dílů sedačky sešroubovaním k sobě pomocí šroubů. Ke šroubům se lze dostat otevřením úložného prostoru
sedačky, nebo vyndáním šuplíku s matrací (rozklad). U křesel a sedaček jež se dodávají s odmontovanými područemi jsou dodány
zároveň i šrouby. Je nutné pomocí těchto šroubů připevnit područe k sedačce či křeslu. Pokud není v místě kam se vpouští šroub
viditelný otvor, nahmatejte otvor pod látkou. V tom případě látku opatrně prořízněte tak, aby šlo do závitu nebo otvoru pod látkou
zapustit šroub. Pokud jsou v ceně sedačky polštářky a doplňky, najdete je obvykle v úložném prostoru. U sedaček bez úložného
prostoru jsou přibaleny zvlášť.
Upozornění:
•
Pravidelnou údržbou výrazně prodloužíte životnost.
•
Kovové pohyblivé části pravidelně promazávat (panty, pružiny, rozkládací mechanismi atd)
•
K čištění nikdy nepoužívejte násilné metody a prostředky. Nepoužívejte ostré předměty kartáče, brusné papíry, nevhodné
předměty a nástroje, které by mohli výrobek nevratně poškodit.
•
Nikdy k čištění nepoužívejte benzínové prostředky a jiná rozpouštědla. (např. aceton, líh, ředidla apod)!!!!!
•
Nenechávejte na nábytek pusobit drsné předměty.
•
Zabraňte vystavení nábytku dlouhodobému přímemu slunečnímu světlu. Dnešní výrobky mají vysokou odolnost vůči světlu,
ale neexistuje potahový material, který by dlouhodobě odolal slunečnímu záření a nezměnil původní barevnost.
•
Pokud čalouněné výrobky mají oboustranné polštáře, doporučuje se jejich pravidelné otáčení, aby docházelo k jejich
rovnoměrnému opotřebení. U opěradlových polštářů, kde se používa měkká výplň, je nutné pravidelné naklepávání, čimž se
předejde tvarové deformaci.
•
Před použitím čistících prostředků doporučujeme působení prostředku nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě.
•
Domácí zvířata, především psi a kočky, dokážou během velmi krátké doby zcela zničit každou potahovou látku nebo kůži.
Nepouštějte je proto na sedací soupravu.
•
Nerovnoměrným zatěžováním dojde k nerovnoměrnému opotřebení. Například oblíbený sedák naproti televizoru může po
určité době více změknout než sedáky méně používané.
•
Je zcela běžné, že u dvou shodných souprav ze shodného materiálu najdete spoustu drobných míst, ve kterých se vzájemně
liší. Drobné odchylky a nepřesnosti nejsou vady, ale je to dáno tím, že je to ruční práce a v rukou čalouníka vzniká vždy
originál.
•
Po sezení zůstává na některých, zpravidla na větších, zatěžovanějších plochách, volnější potah. Rozsah tohoto jevu záleží na
typu užitého materiálu, konstrukci, intenzitě a délce užívání.Povolení potahu se může, v průběhu času, mírně zvětšit. Nejde o
vadu, ale o běžný projev opotřebení.
•
Na tuhost sedáku může mít i výrazný vliv potahový materiál. Tuhé látky dělají výrobek tužším. Nejpodstatnější je v tomto
ohledu vnitřní konstrukce. Jednotlivé prvky sedací soupravy se často skládají ze zcela odlišných konstrukčních prvků. Tato
odlišnost je nutná pro dosažení požadovaného tvaru, velikosti nebo funkce. Všechny tyto skutečnosti samozřejmě mohou a
mají vliv na rozdílnou tuhost sedáků. Je to přirozené a jde o běžnou vlastnost tohoto typu zboží.
•
Při převzetí si důkladně zkontrolujte dodané zboží, zda není mechanicky poškozeno. Reklamace takových škod uplatněné až
po převzetí nejsou oprávněné.
•
Záruka 24 měsíců.
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