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NAVOD NA UDRZBU A OSETROVANI

sEDAcÍHo NÁBYTKU

vš€ o becně . Zákaz použiváníchemických ozpouštěde| (trich|ořety|en, aceton, benzin, |íh...)k čištěníiak
ča|ouněných,tak i dřevěnýclt ěástí výrobku, st€ j ně tak je zakázáno použitíabrazivních prostředků.
vady nejsouzáVadou.ale
růstové
Dřevěnéčást|nábvtku . změnatextury.drobnéodchy|kyv barvěa přirozené
rozdílnou
naopakdok|adempřírodního
způsobeny
charakteru
dřeva.Barevné
odIišnosti
dřevěnýchčástíjsou
materiál'
schopností
dřevinyabsorbovat
dokončovací
odstraňteměkkou,čistou
Prachz dřevěnýchčástí
a suchouprachovkou.
použUte
prostředek
pro nábytekpovrchovědokončený
všemidruhy|aků.
Při větším
znečistění
čistící
určený
jeho
použití
postupujte
přesněpod|enávodu,ktéď je uvedenna zakoupeném
přípravku.
Při
čalouněnéčástinábvtku - sedacínábytekje určendo bytovýchinteriérů
s tep|otou1o . 3ooc,se standartní
V|hkostí
Vzduchu.Neníurčendo V|hkého
orostředí
a k bazénům.
stárnutím
vnitřních
ča|ouněná
částr{'robkusedacího
nábytkuse předvyrudnutím
slunečním
světlema urychIeným
materiálů
musíchránitvhodnýmumístěním,
žaIuziemi,
závěsyapod.Sedací
nábytekchraňtepředsá|aýmtepIema
otevřenýmohném,neumisťujte
v b|ízkosti
zdrojů
tep|aa tepe|ného
sá|ání,
nebou krbů.
požár.
Hrozínejenrych|é
stárnutí,aleivznikzahořeníanás|edný
dětíapod.
5edacíýrobekse nesmípřetěžovqt
zýšenýmnamáháním
hmotnostívíce
osob,skákáním
poškodit
Přetěžování,
nebozýšenédynamické
namáhání
může
spoje,nebovnitřníčaIounění.
konstrukční
čaIouněný
i nečalouněný
sedacÍ
nábytekneníurčenpro pobytzvířat.Pokudnemůžete
zabránitkontaktusedacích
chraňtesedacípIochu
vhodnýmzpůsobem,
např.překrytím.
ýrobkůse zvířaty,
protiznečištěníchraňte
předzašpiněním.
Potahové
textiIieneupravované
Znečištěníse
dostávápřímodo textiIních
v|áken
a dokona|ého
vyčištěníšpíny
a skvrnne|zedosáhnout.
potahuVzniknemístníznečištění(skvrna),
Pokudna nesnímatelném
V|hkým
hadříkem
bezodkIadně
skvrnuodstraňtebí|ým
probíhalo
namydleným
neutrá|níÍn
mýdIem.
Dbejtena to, abyv|hké
čištění
na povrchutextiIiea nedoš|o
k jejímupromáčení.
pohyby),nepertea nežehIete.
|átkučistěte
Vždypo směruv|asu(nikdynečistit
Potahovou
krouživými
po
TextiIiidočišťujte
čistou
vodoutak,aby uschnutí
nevznik|y
viditelné
okraječištění.
předmétem.
odstraňtezbytkyjídeIapod.neagresívně,
PokudskvrnajižzaschIa,
tupýmpIochým
provedtenanesením
Ce|kové
vyčištění
suchépěnyurčené
k čištění
čalouněného
nábytkupřesněpodIenávoduna
chemiká|ii.
Po zaschnutí
odsajtesuchoupěnuvysavačem
v.ýkonu,
opatřenýmnádstavcem
na
o nízkém,
nebostředním
čalouněných
údržbu
Nepoužívejte
vysavač
s
vysokým
Neklepejte
čaIounění,
hrozí
destrukce!
ýrobků.
ýkonemI
předda|ším
Vyčištěné
ča|ounění
užíváním
nechtedokonaIe
Vyschnout.
prostředky
K Vyčištění
čaIounění
nepoužíVejte
obsahující
čijinározpouštěd|a,
chlór,petroIej,
benzin,trichIorety|en
prostředky,
podobné
poškozenítextí|ie,
popř.
a
nevhodné
hrozíneodstraniteIné
vrstevčaIounění.
i vnitřních
pomůcky
K čištění
nepoužíVejte
ostrépředměty'kartáče,
brusnépapírya podobné
nevhodné
a nástroje,kteréby mohly
nevratněvýrobekpoškodit.
VšechnyVrutya šroubyje vhodnépo prvních
Výrobkudotáhnout.
šedesátidnechužíVání
pravide|nou
pevnostinábytku.
kontro|ou
Jejichnás|ednou
a dotahováním
docílíte
zvýšené
životnosti
a ce|kové
jako s odpadem,to znamená,předejteodpadoprévněné
Po skončení
životnosti
nábytkus nímnakládejte
osobě,která
zajistíjeho|ikvidaci(např,Sběrnýdvůr).
Upozorňujeme,
ženebudou-|i
dodÉenypokynyobsažené
výrobceza eventuální
V tomtonáVodu,neručí
škodyVznik|é
neodbornou
maniDulací
s VÝrobkem
'

