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Vážený zákazníku,
Jsme poctěni, že soupravu nábytku jste koupili od nás. Dostali jste
jedinečný nábytek, který je ručně vyroben z materiálů nejvyšší kvality,
a podle vašich potřeb.
Dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných rad, a podělili se
s Vámi o některé důležité informace před použitím našich výrobků.
Přejeme Vám, aby tento nábytek Vám mohl poskytnout co největší
komfort, a abyste měli stále radost z něj. Proto věnujte prosím pár
minut k přečtení naší příručky pro uživatele.
Kvalitu a vhodnost výrobků zákazníkům zaručují laboratorní zkoušky.
Národní akreditační komise potvrzuje, že všechny zkoušky výrobků
jsou akreditovány, to znamená, že splňují evropské a státní
předpisy.
Výrobky společnosti Kanizsa Trend dokonale odpovídají nejnovějším
trendům a normám designu podle požadavků platných technických
norem (EN 12520).
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I. Všeobecné informace
Následující informace byly vybrány a posbírali se na základě
připomínek a dotazů zákazníků.
1. Může horké slunce a blízkost topení poškodit soupravu
nábytku?
Slunce svítící do Vašeho domova může poškodit kůži Vašeho
nábytku: její barva může vyblednout, může ztratit barvu, nebo se
může vysušit.
Každý typ kůže může v minimální míře ztratit svou barvu. LongLife
kůže odolává času více než standardní kůže, a to díky výrobním
procesům.
www.longlife.hu
Žádná kůže by neměla být umístěna na přímém slunci, protože
všechny přirozené materiály mohou ztratit intenzitu svých barev
v důsledku slunečního záření.
Například přírodní, full-grain kůže ztrácí svou barvu po 220
hodinách ultrafialového záření .
Nábytek umístěn v blízkosti topidla by měl být častěji ošetřen,
protože se může vysušit a malované plochy mohou opotřebovat.
2. Proč se kůže natáhla?
Pokud se kůže natáhne, není důvod, proč si stěžovat, protože je
to charakteristická vlastnost přirozené kůže.
Kůže je takový materiál, který nese určité znaky přírody na sobě.
Tyto znaky jsou více či méně viditelné, protože všechna poškození,
jako např. poškrábání komáry, nebo bodnutí ovádí, jakož i zápas
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s jinými zvířaty, json také vidět na zpracované kůži. Tyto druhy
znaků přirozeně nepředstavují důvod k reklamaci.
3. Jaká je průměrná životnost kůže?
Kůže se konzervuje v průběhu činícího procesu, takže odolává
všem procesům rozkladu a dekompozice.
Nemohou na ni zaútočit bakterie ani moli.
V důsledku speciální úpravy kůže bude trvalejší, odolná a
hodnotná.
Některé skvrny - zejména od agresivních materiálů, jako jsou
mastné skvrny od jídla, rtěnky nebo krému na boty - rozloží
přírodní vlákna, a proto mohou ovlivnit odolnost.
4. Může kůže cítit zimu?
Je to starý, ale stále ještě pozůstalý předsudek. Pochází z
doby, kdy se činící proces ještě neodehrál podle moderních
norem.
Dnes je činící proces podobný postupu práce zlatníků nebo
leštičů diamantů. Kůže může cítit chlad v prvních několika
vteřinách, ale pak účinkuje teplota těla.
Vzduch, který izoluje a udržuje úroveň teploty se skrývá mezi
vlákny a buňkami, proto ohřev trvá o něco déle než u tkanin,
ale je to velmi krátký čas.
Od prvního kontaktu kůže postupně přebírá tělesnou teplotu a
stupeň vlhkosti a teploty.
U kůží, které byly opracovány silnými barvami se pocit chladu
datuje do doby, kdy tyto kůže byly použity.
Je pravda, že i nejlevnější, silným povrchem pokryté kůže mají
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lepší vlastnosti v důsledku zachování vlhkosti a vzduchu, a
vyrovnávání teploty, jako padělky kůže. Imitace kůže nikdy
neprobírá teplotu lidského těla.
5. Proč je vidět na některých tkaninách, když je pohladím rukou?
Pramenem tohoto jevu je lom světla na vláknech tkaniny. Pokud
pohladíte povrch textilií potažené pohovky, jsou na ní opticky
světlejší a tmavší odstíny. To se vyskytuje jen z důvodů
vlastností tkaniny a její vláken a způsobu použití, a neznamená
žádný důvod pro reklamaci.
6. Jak to, že není opticky sjednocený kožený potah?
Znaky a jiné nedokonalosti na usni (kde kůže zůstává ve svém
původním stavu) jsou přirozené vlastnosti surové kůže a jen
dokazují její pravost. Je to obvyklé, že dobytek utrpí nějakou
újmu při pastvě na polích, nebo když stojí v blízkosti plotu z
ostnatého drátu, resp. ve stáji, i když tyto znaky nemají vliv na
životnost kůže. Právě naopak, jsou důkazy přirozeného
života.
Jelikož se příroda nenechá ovlivnit, nedokonalosti v barvě a v
povrchové struktuře jsou přirozené, ba pěkné, a pro ně působí
kožené sedací soupravy jako jedinečné.
Proto tento jev nemůže být důvodem reklamace.
7. Jak to, že existuje rozdíl v barvě potahového materiálu, když
koupím nový prvek do mé soupravy koženého nábytku?
Každý typ surové kůže má jiné rozlišovací rysy.
Na některých částech kůže (záda, zadek, břicho, atd.),
barviva nelze použít rovnoměrně.
7

Přírodní vlastnosti kůže:

8

ztrácí zrnitost

stopy ohně

dobře zahojené jizvy

chyby kůže

žíly

vrásky

uzdravené chirurgické jizvy

vrásky krku

znaky od trní

nerovnoměrná ražba

znak od štípnutí

skvrny od hnoje

jizvy od škrábání nožem

špatně zahojené rány

rány od biče

znaky od trní
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 Barviva jsou transparentní, a proto se jeví jako světlejší
odstín na místech se znaky, zatímco ostatní místa se zdají
být tmavší.
 Přírodní prostředí a výživa skotu jsou odlišné, což
ovlivňuje strukturu vláken kůže.
V případě dodatečných nákupů (například, pokud chcete rozšířit
svou soupravu) byste si měli být vědomi výše uvedených
skutečností a počítat s tím, že budou určité rozdíly v barvě, to
však nepředstavuje důvod pro reklamaci.

II. Části a hlavní vlastnosti nábytku
1.Rozbalení:
Nepoužívejte nůž nebo jiné ostré nástroje, protože mohou
poškodit potahový materiál.
Škody způsobené při vybalení nemohou být důvodem reklamace. V případě poškození během rozbalení, balicí materiál
by měl být dovezen našemu specialistovi na prohlídku.
Po odstranění fólie používejte nůžky pro nastříháni upevnění,
kterým se fixují mobilní prvky, jako je např. prostor na lůžkoviny.
Po vybalení Vaší čalouněné pohovky, snadno natřepte prosím
polštáře sedadel a opěradel a vyrovnejte potahový materiál,
jak je znázorněno na obrázku, k dosažení optimálního vzhledu.
Pokud máte jakékoli další otázky, prosím kontaktujte náš zákaznický servis.
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2. Hlavní vlastnosti čalounických výrobků:
Prvky pohovky jsou vyráběny celočalouněné, což znamená,
že opěradla, sedadla, loketní opěrky a zadní části nábytku jsou
čalouněné. Někteří zákazníci požádají, aby zadní část pohovky
byla kryta látkou.
3. Rám:
Stabilita soupravy je řešena rámem, který
je vyroben z dřevovláknitých desek a
pevného řeziva dle norem E1.
Podpůrný systém na sedadlech je řešený
vinutými pružinami a / nebo dřevěnými
pružinami, nebo na podložce z dřevovláknitých desek s gumovými
pásy, zatímco na zadní straně je použit plast / pytlovina a / nebo
gumové pásy, rovněž vinuté pružiny.
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Dávejte prosím pozor, aby se nikdo nehoupal na pohovce, na
sedadlech, na područkách, které mají pracovní funkce.
Starejte se o to, aby nohy nebyly zatíženy při posouvání pouze
na jedné straně, protože se mohou zlomit. Škody způsobené
nesprávným použitím nepředstavují důvod pro stížnosti.

III. Pravá kůže
Jsme přesvědčeni, že když je ve vašem okolí pravá kůže, považujete
za důležitou její rozmanitost, kterou jen příroda může poskytnout.
Vy si také ceníte znaky kůže - fyzické zranění; subtilní rozdíly v barvě
a v konečné úpravě, které působí přírodní biotopy a životní styl zvířat
- které dávají skutečnou charakteristiku kůže a zdůrazňují její
pravost.
Pro tyto nedokonalosti je každý kus surové kůže unikátní pro znalce.
Tyto přirozené znaky neubírají z hodnoty soupravy, ale dávají
jedinečný, speciální charakter nábytku a nemohou být důvodem
reklamace.
Každý kus nábytkové kůže je jedinečný a neopakovatelný. Vždy
byste měli mít na paměti, že kouskem kůže dostanete kousek přírody
samé.
1. Historie kůže
Historie kůže sahá téměř 6000 let dozadu. První činicí proces byl
vynalezen, když primitivní člověk začal sušit useň při ohni. Koncem
19. století člověk našel první minerály k činění kůže. Činící procesy
prošly dlouhou cestou z důvodu vývoje chemických látek a jiných
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rostlinných složek.
Musíme uznat, že neexistuje žádný jiný materiál, který spojuje tolik
užitečných vlastností, jako kůže. Kůže dýchá, je hladká a elegantní,
její ošetřování a čištění je snadné. Kůže je teplá, cítíte ji měkkou a
úžasnou. Má výraznou přirozenou vůni.
Tímto potvrzujeme, že nábytková kůže, kterou používáme, pochází
z usně skotu nejlepší kvality, zpracované profesionálně, která splňuje
požadavky všech relevantních předpisů a norem.
Pravidelné kontroly kvality u dodavatelů surovin a kontroly nezávislých
institucí zajišťují dodržování všech předpisů.
2. Všeobecný návod k ošetřování
Brzy zkusíte, že péče o kůži není tak složitá, jak jste možná
mysleli.
Aby se zabránilo případným nepříjemnostem (např. ztráta práva k
záruce), doporučujeme, abyste použili výhradně čistící prostředky
naší společnosti.
Všeobecné informace o ošetření kůže:
- Je velmi důležité, abyste kožený nábytek chránili od přímého
slunečního záření a tepla, protože to může být příčinou vysušení
kůže, a kůže může ztratit svůj lesk a pružnost. Přímé sluneční
záření, vytápění a všechny umělé světla mohou způsobit, že
kůže ztratí svou barvu. Příliš blízko umístěný ohřívač, nebo
podlahové topení může způsobit, že kůže se vysuší, tímto se
může poškodit, dokonce i zničit.
- Nikdy nesušte kůži s vysoušečem vlasů.
- Na kůži nikdy nepoužívejte krém na boty.
- Všechny rozpouštědla, jako odstraňovač skvrn, terpentýn,
alkohol, benzín a vosk atd., nebo kosmetické přípravky, jako
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např. tělové mléko, mohou způsobit vážné poškození na
koženém čalounění.
- Buďte opatrní s ošetřujícími spreji. Před použitím si pozorně
přečtěte návod: zda ho můžete použít v uzavřeném prostoru,
nebo zda se vyskytnou nějaké zdravotně škodlivé účinky. V
žádném případě by neměly být použity spreje, pokud mohou
představovat nebezpečí pro vaše zdraví.
- Prach zůstává na povrchu kůže, takže se dá mnohem snadněji
odstranit, jak z tkanin.
Předtím, než začnete čištění vaší kožené pohovky, věnujte prosím
pozornost následujícím pokynům!
Je důležité chránit vaši pohovku před přímým slunečním zářením a
teplem, jakož i od nadměrné vlhkosti. Jak často používat přípravky
na ošetřování doporučujeme v závislosti na míře užívání, ale nejméně
jednou za šest měsíců.
Kondicionér na kůži doporučeno použít 2-3 ročně, aby si kůže
zachovala své původní barvy, lesk a její příjemný dotyk. Po 6 měsících
od nákupu vašeho nábytku použijte vhodný kondicionér.
Postup:
Dejte na měkký hadřík kondicionér a aplikujte ho rovnoměrně na
celém povrchu pohovky s excentrickými pohyby. Přibližně po uplynutí
3 hodin kondicionér se absorbuje hluboko do kůže, kůže se stává
měkkou a znovu se dá snadno ošetřovat.
Prach z nábytku pravidelně otírejte suchým hadříkem.
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3. Odstranění skvrn:
1. V případě, že nějaká kapalina vytekla na povrch, setřete ji
houbou. Mastné znečištění, jako je smetana, krém na boty,
rtěnka nebo jídlo se mají posbírat s papírovou utěrkou a nemají
se vtírat do kůže.
2. Dejte trochu čistícího prostředku na houbu.
3. Nechte, aby se vytvořila pěna, naneste ji na povrch a nechte
tam nějaký čas vsáknout. Odstraňte skvrny excentrickými
pohyby, ale dávejte pozor, abyste nedrhli povrch.
4. Nakonec kůži otřete čistou papírovou utěrkou.
5. Čistý povrch nechte vyschnout (asi 45 minut).
6. Dejte na měkký hadřík kondicionér a aplikujte ho rovnoměrně
na celém povrchu pohovky s excentrickými pohyby. Přibližně
po uplynutí 3 hodin kondicionér se absorbuje hluboko do kůže,
kůže se stává měkkou a znovu se dá snadno ošetřovat.
Prach
Odstraňte prach měkkým suchým hadříkem.
Jídlo a mastnoty
Mastné skvrny ihned odstraňte, místo čistěte s doporučeným čisticím
prostředkem a nakonec použijte kondicionér.
Přischnuté znečištění
Suché skvrny odstraňte opatrně, vlhkým hadříkem a doporučeným
čisticím materiálem. Otřete povrch vlněnou látkou a použijte
kondicionér.
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Tekutiny
Všechny tekutiny okamžitě otřete houbou a místo očistěte s
doporučeným čisticím prostředkem. V žádném případě byste neměli
drhnout povrch. Nechte skvrnu uschnout a použijte kondicionér.
Pro další informace kontaktujte prosím našeho prodejce a
zákaznickou službu, nebo přejděte na naše domovské stránky:
www.kanizsatrend.hu

Vážený zákazníku,
Můžete zvýšit životnost vaší pohovky LongLife pomocí výrobků na
ošetřování kůže. Díky jedinečným vlastnostem použité sady
ošetřujících prostředků, kůže může zachovat své původní, živé barvy
po dlouhou dobu. Ošetřující prostředky na kožené výrobky regenerují
ochrannou vrstvu opotřebenou každodenním použitím, která chrání
kůži před vlhkostí, tukům a všemi druhy znečištění.
Prosím adresujte své otázky prodejci.
4. Další informace o potahovém materiálu Vaší pohovky můžete
získat u našich distributorů.
Pravá kůže Top grain
"Top grain" je definice, která se všeobecně používá, pokud původní
zrnitost kůže je vybroušena a imitace zrnitosti je vyražena do kůže.
V porovnání s ostatními typy kůže, lícová kůže je silnější, časem se
nosí lépe, i když je tvrdší a dýchá méně snadno.
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Bycast kůže
Je vyrobena z vnitřní strany kůže, tím, že nejprve určitý typ lepidla se
roztaví na povrchu, pak se na povrch naválcuje film barevného polyuretanu.
Přírodní zrnitost je sotva viditelná. Obvykle se vyrábí v tmavších barvách
a když se natáhne, bude světlejší. "Pull Up" kůže je navržena tak, aby se
časem a používáním stala "patinovanou", kůže od záhybů nebo poškrábnutí
bude světlejší. Je to pro jedinečné vlastnosti kůže, které jí dávají starobylý
ráz, co nemůže být důvodem pro reklamaci.
Přírodní napa kůže (pravá anilinová kůže)
Kůže s anilinovou úpravou je taková kůže, která byla barvená pouze
s barvivy. Jen ty nejlepší usně, které jsou relativně bez hrubých
nedostatků lze zpracovat anilinovou úpravou povrchu kůže. Je to
měkká, poddajná a prvotřídní kůže.
Cílem anilinové povrchové úpravy je vyrábět kůže, které mají
"přírodní" vzhled. Hlavní nevýhodou anilinové úpravy je, že anilinem
plně barvená kůže je náchylnější k absorbování tekutin, protože
přírodní pórovitost kůže není skrytá. Protože kůže nemá vrchní
povlak, dýchá snadněji a je chladnější k sezení.
Barvená napa kůže (semi-anilinová kůže)
Semi-anilinové barvené kůže jsou probarvené z obou stran a mají
tenkou koncovou vrstvu na povrchu. Nabízejí kombinaci měkkosti a
pocitu plné anilinové kůže s ochrannými účinky povrchové úpravy.
Při barvení, před aplikací tenkého konečného povlaku, pravé
zabarvení je dosaženo jen tenkou vrstvou. Kůže takto zůstává měkčí,
zachovává svůj přirozený vzhled a dobré vlastnosti.
Nubuková kůže
Je to vlastně anilinová kůže, jejíž povrch byl kartáčovaný, a na kůži
se vytvořila struktura podobná sametu. Nubukovou kůži mnoho lidí
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zaměňuje se semišovon kůží. Semiš je rubová strana kůže, nubuk
je efekt, který se vytváří na lícní straně.
Textilie Novalife
Novalife je první látka, která, co se struktury týče, vypadá jako kůže:
je měkká na dotek, je to materiál nejvyšší kvality, a je tak odolný, že
skvrny nemají šanci: s pomocí malého množství vody a měkkým
hadříkem se můžete velmi snadno zbavit každého z nich. Avšak v
případě Novalife a všech ostatních tkanin je důležité skvrnu ihned
odstranit. Díky jeho odolnosti, tento extrémně měkký materiál,
podobný kůži, má mimořádnou životnost.
Po nákupu pohovky s potahovým materiálem Novalife další informace
můžete získat v samostatné brožuře.
www.novalife.hu
Jiná tkanina/textilie
Ve vašem /obchodu se můžete podívat na technický list textilního
materiálu, jenž byl použit pro vaši pohovku. Uvědomte si, že různé
textilie mají různou odolnost proti oděru, která může ovlivnit trvanlivost
potahového materiálu vaší pohovky.
Zapamatujte si prosím, že v případě dodatečných objednávek mohou
být rozdíly v barvě, ve struktuře a v omaku potahového materiálu.
Tyto rozdíly nejsou důvodem k reklamaci.
Kanizsa Trend nebude zodpovědný za změnu barviva kůže a tkaniny
světlé barvy, když se tyto kontaktují se stálobarevnou džínovinou,
novým oblečením, polštáři atd.., které nebyly nikdy vyprané nebo
čištěné, nebo bavlnou tmavé barvy. Pokud je povrch tkaniny zbarvený
takovýmto způsobem, není důvod k reklamaci.
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IV. Několik myšlenek o možných důvodech
vzniku záhybů na potahovém materiálu
Při každodenním použití kůže nábytku bude pokrčená, stejně jako
jiné kožené výrobky (např. obuv, tašky, kabáty), ale právě proto bude
Vaše pohovka elegantní a jedinečná.
a. Krása modelů je zvýrazněna jemnými záhyby okrasného
prošívání, což jen podtrhuje jedinečný charakter pohovky.
b. Je charakteristické pro "pružné" sedadla, že se nemá klesnout
příliš hluboko do polštářů, místo toho je sezení bezpečnější, a
je i pohodlnější. Významně se to liší u měkkých sedacích polštářů
pohovky. Zde je potahový materiál natažen pro sedací polštáře
a takto záhyby, vzniklé během používání, zmizí. Záhyby, které
se objevují v souvislosti s použitím, jsou přirozené jevy, a
nedávají žádný důvod pro stížnosti.
c. Je charakteristické pro "měkké" sedadla, že krycí materiál a
měkká bavlna, která je všitá pod ni nejsou těsně připevněné,
jsou volné a jsou zachyceny pouze při hranách a stezích. Je
typické pro tento typ sedadla, že se schoulíme do polštářů
pohovky, ale řádní sezení na nich je pro nás také pohodlnější.
Významně se to liší od pružných sedacích polštářů pohovky.
Když se polštáře zatíží hmotností těla, potahový materiál se také
ponoří, jinak by se buď kryl nebo se stehy roztrhly. Záhyby, které
se objevují v souvislosti s použitím, jsou přirozené jevy, a
nedávají žádný důvod pro stížnosti.
Záhyby tohoto charakteru jsou dány přirozeným natahováním
potahového materiálu a nemají nic společného s oslabením
polštářů, a nemají vliv na kvalitu, odolnost a životnost produktu,
proto nemohou sloužit jako důvod pro stížnosti.
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Grafické znázornění pomačkání a záhybů:

Aby množství záhybů bylo všude stejné, je vhodné použít každou
sedací jednotku, protože k rozdílům v záhybech může dojít v
oddělených částech pohovky, pokud použijete některé části
častěji (efekt "oblíbené místo").
d. Na modelech s měkkým sedacím komfortem potahový materiál
na sedací ploše může vyvinout suky a záhyby, které jsou přirozeným důsledkem měkkého čalounění a proto nepředstavují
důvod pro reklamaci, pokud nejsou vyšší než 4 cm na 70 cm
úseku.
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V. Několik myšlenek o možných
důvodech rozdílů komfortu sezení
a. Struktura čalounění v rámci stejného typového řadu produktů
je stejná s podobnými prvky. Na druhé straně, funkční prvky
nebo rohy a orientální prvky mají odlišné sedadla, díky různým
nosným systémům. Proto je možné, že existují rozdíly v úrovni
komfortu v rámci jedné soupravy, vzhledem k různým nosným
systémům - např. vinutá pružina, gumový pás, dřevěná
pružina.
Tento rozdíl, způsobený strukturou, se nepočítá jako
chyba.
Stavba sedáku související s jeho konstrukcí
(Rozdíly v tuhosti sedáku)
		
		
		

Nosag
Pryžové pásy
Pružné lamely

b. Nové kusy nábytku musejí projít procesem prvních několik
měsíců používání: znamená to, že nosný systém a polštáře
ztrácejí něco ze své tuhosti. Polštářky se přizpůsobí hmotnosti
těla a trochu se změní. Každý čalouněný produkt prochází tímto
postupem.
Rozdíly v sedadlech vzniklé v důsledku tohoto procesu je
normální a přirozený jev a není považován za chybu, nebo
důvod pro reklamaci.
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Aby se zabránilo významným rozdílům v pohodlí sedadel téže
pohovky, je důležité používat a zatěžovat každou sedací jednotku
stejně. Pokud to zanedbáváte, je nevyhnutelné, že budou existovat
rozdíly v pohodlí v rámci jedné soupravy.

VI. Několik myšlenek o tkaninách
a. U některých typů tkanin (např.
velurové a mikrovelurové tkaniny) je
charakteristické, že se látka stává
lesklou a hladkou, tím jsou způsobeny některé rozdíly ve světle a
barevných odstínech, což závisí na
úhlu dopadu světla).
Otisk těla zbývající na povrchu
pohovky se nazývá "Odrazem
sezení" (který se obvykle vyskytne na kožených potazích).
Tento jev nastává v důsledku hmotnosti těla a nemá nic společného s potahovým materiálem a neznamená žádný důvod pro
reklamaci.
Jinou typickou vlastností velurové látky je duhový efekt („měňavost“), který závisí na tom, jak na její povrch dopadá světlo. Při
této „hře barev“ se může zdát, že má potah různé stupně barvy.
Důvod tohoto duhového efektu má co dělat s tím, že velurovou
látkou se čalouněný nábytek obecně potahuje v šikmém směru
a v důsledku toho se od různých částí čalouněného nábytku
odráží světlo odlišně podle toho, kde jsou jednotlivé části (sekce)
čalouněného nábytku umístěny.
Není to žádná vada a také to nijak nezávisí na ceně zboží,
namísto toho je to však výlučně závislé na samotné látce (je to
typická vlastnost tohoto zboží).
Jestliže si přejete se ujistit, že žádné změny v barvě neexistují,
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postavte se s polštářem k oknu a
obracejte polštář do různých směrů
dopadajícího světla. Jestliže
budete moci odlišit různé odstíny
podle toho, jak na látku dopadá
světlo, můžete si být jisti, že nejde
o žádnou vadu.
Mírné změny mohou být
výsledkem působení tělesné
hmotnosti a teploty – takzvaný lesk z používání (opotřebení),
nazývaný také „oblýskání“. V tomto případě to souvisí s
odstíněním (poměrem světlo/stín), způsobeným posunem
vlasu, vyvolaným tlakem těla, tělesnou vlhkostí a teplem při
každodenním používání.
b. Světlejší odstín může být zabarvený materiálem tmavší barvy,
pokud se dostane do kontaktu s ním, a to zejména v případě
černé a modré džínoviny. Prosím, dbejte na to, abyste se vyhnuli
sezení na světlých tkaninách (stejně jako na kůži) v novém,
nedávno praném, nebo mokrém džínovém oblečení.
c. Skvrny od jídla, tekutin, sladkostí, kosmetiky, mastí, kouření
nebo léků nemohou být důvodem pro uplatnění záruky.
d. Pohovky s textilním (látkovým) potahem musí být pravidelně,
ale opatrně, čištěny vysavačem (při použití hubice na nábytek,
kterou je váš vysavač vybaven), aby se odstranil prach a jiné
nečistoty. Jestliže se potah pravidelně nečistí, prachové skvrny
se mohou usadit mezi vlákna tkaniny potahu, což má za následek
to, že světlejší (zvláště bílé) tkaniny zešednou. Změny povrchu
v důsledku toho, že nábytek nebyl pravidelně čištěn, nemohou
sloužit jako důvod reklamace. Pro další podrobnosti se laskavě
spojte s naší službou péče op zákazníky.
Upozornění! Další informace můžete získat v samostatné
brožuře popisující záruční podmínky látek novalife.
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e. Na plocho tkané tkaniny (ploché tkaniny)
Plochá tkanina je termín, používaný pro ten druh tkanin, který
je tvořen dvěma skupinami nití, které se kříží v pravém úhlu. Na
vlastním normálním sedáku se mohou na povrchu vytvořit
„žmolky“. V technické terminologii se tomu říká „žmolkování“.
Žmolky se mohou tvořit:
• zkrucováním pramenů vláken, uvolněných z nití tkaniny;
• z cizích nití/vláken (např. z oděvů), absorbovaných do potahu.
Tomu se potom říká „externí žmolkování“. Vytvořené žmolky
(uzlíky) lze snadno odstranit odstraňovačem žmolků bez
poškození vláken tkaniny. Tato operace nemá dopad na
životnost tkaniny.
f. Imitace kůže (koženka)
Tento druh materiálu má textilní nosič (nosnou tkaninu – bavlněný nebo směsný materiál), který je potažen polyurethanovým
„pracovním“ lícovým potahem. Tento materiál je velmi měkký a
má příjemný hladký omak. Jeho konstrukce je navržena tak, aby
byl podobný kůži. Návody k péči o tento materiál lze nalézt ve
speciálních návodech výrobce těchto materiálů.
g. Péče o tyto druhy textilií a jejich čištění
Podobně, jako je tomu se všemi materiály, jež se denně používají,
i nábytkové potahové látky vyžadují pravidelnou údržbu, protože
jsou také vystaveny neustálému znečišťování prachem a stykem
s pokožkou. Obecně řečeno, nábytek by neměl být vystaven
znečišťování delší dobu, protože by pak vyžadoval obtížnější
opatření při čištění a hlavně, aby se zabránilo absorpci nečistot
ve struktuře potahové tkaniny. Řádné čištění a péče o váš
čalouněný nábytek zachová jeho užitnou hodnotu.
Pamatujte, že údržba a čištění jsou dvě různé věci!
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Péče a údržba (platí pro všechny druhy potahů)
Lze je přirovnat k denní osobní hygieně u lidí. Tedy – odstraní se
znečištění, k němuž dochází při denním používání (prach, znečištění
v důsledku styku s pokožkou apod.), totiž pravidelným čištěním
vysavačem, pomocí nástavce na čalounění (s nižším sacím výkonem)
a následným vykartáčováním látky měkkým kartáčem v šikmém
směru. Mimo to, potahové látky je třeba čas od času setřít vlhkou,
nikoli příliš mokrou jelenicí, poněvadž obytné prostory, zvláště, jsou-li
vytápěny ústředním topením, se často vyznačují příliš nízkou relativní
vlhkostí vzduchu. Vlhkost pomáhá zachovat pružnost vláken, což
má příznivý účinek na životnost tkaniny. Přesvědčte se laskavě, že
mycí jelenice byla nejprve důkladně vypláchnuta v čisté vodě a že
v ní nezůstaly žádné zbytky čistících prostředků.
Čištění
Čištění je nutné jen při neobvyklém znečištění, jako po malých „nehodách“,
které se stávají v každé domácnosti (rozlité nápoje, potraviny, krev atd.).
Odstraňování skvrn – viz následující tabulka
Odstranění skvrny je v zásadě úkol, který má provádět profesionální
čistič čalounění. Jestliže si však stále přejete udělat jej sám (sama),
je třeba, abyste si uvědomili následující: Chuchvalcovité zbytky, např.
zbytky potravin, je třeba odstraňovat lžící, nebo tupou hranou nože.
Zaschlé skvrny se nikdy nesmějí škrabat nehtem, protože se mohou
poškodit vlákna tkaniny. Tekutiny je třeba odstraňovat savým hadříkem.
Je však třeba je odstraňovat jen poťukáváním, nikoli otíráním. Potom
se nejdříve pokuste vyčistit skvrnu vlažnou vodou (30 °C) a šampónem
nebo šetrným detergentem s neutrální hodnotou pH (kolem 7). Za
žádných okolností byste se neměli pokoušet čistit čistícím prostředkem
pro domácnost, protože je kyselý a poškodil by vlákna tkaniny.
Co je velmi důležité je to, abyste vždy postupovali od okrajů
skvrny k jejímu středu, aby se vám skvrna „nerozlézala“ do okolí
a netvořily se v jejím okolí kruhy. Jestliže chcete použít nějaký
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čistící prostředek, nikdy jej ne použijte přímo na skvrnu. Nejdříve
jej zkuste na nějaké skryté části potahu, abyste vyzkoušeli, zda
je barva tkaniny stálá. Použijte k tomu čistě bílý měkký hadřík
smočený v čistícím prostředku nebo odstraňovači skvrn.
Jestliže k prostředku existují zvláštní návody k čištění (např. když
materiál obsahuje prostředek na ochranu odstínu), jsou tyto instrukce
pro postup čištění důležité v každém případě. Čištění je třeba obecně
provádět lehkým poklepáváním na skvrnu, bez použití většího tlaku.
Po odstranění skvrny je třeba vždy znovu setřít celý povrch vlhkým
hadříkem, od švu ke švu, aby nedošlo ke vzniku kruhů. Potom je třeba
odstranit použitý čistící prostředek odsátím suchým hadříkem a vlas
nakonec vykartáčovat. Předtím, než je možné vyčištěný kus čalouněného
nábytku znovu používat, musí dokonale uschnout. Po uschnutí lze vlas
čistit vysavačem a lze jej kartáčovat měkkým kartáčem.
Odstraňování skvrn z textilních potahů
Skvrny rozpustné ve vodě
A = čistěte skvrnu studenou vodou, snad ve formě roztoku s šetrným
šampónem. Nikdy nepoužívejte horkou vodu, bílkoviny v horké
vodě koagulují.
B = čistěte skvrnu vlažným roztokem šetrného šampónu. Nelze-li
skvrnu tímto způsobem odstranit, lze takové skvrny vyčistit
později, až uschnou, pomocí čistícího rozpouštědla nebo
odstraňovače skvrn.
C = Nenechejte skvrnu zaschnout! Okamžitě ji ošetřete vlažným
vodným roztokem pH-neutrálního šampónu!
Skvrny nerozpustné ve vodě
D = Ošetřete skvrnu rozpouštědlem, jako je benzen, ethylalkohol,
nebo odstraňovač skvrn, které jsou komerčně dostupné.
E = Nežehlete! Pokud to je možné, rozdrobte skvrnu a opatrně ji
odstraňte zdvižením (opatrným odtrháváním). U veluru buďte
zvláště opatrní – hrozí poškození povrchu.
F = Požádejte odborníka.
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G = Zvlhčete bílý hadřík roztokem kyseliny citronové (1 polévková
lžíce do 100 ml studené vody) a naneste jej na skvrnu.
Odstraňujte skvrnu od okrajů směrem ke středu.
Skvrny
Pivo
Máslo
Krev (zaschlá)
Krev
Vaječný bílek a žloutek
Barva (latexová)
Barva (olejová)
Tuk, vazelína, mazivo
Značkovač (fix)
Nápoje a džusy
Kakao a mléko
Bílá káva
Žvýkací guma
Kuličkové pero
Rtěnka
Lak na nehty
Parfémy
Krém na boty
Salátová zálivka
Potraviny
Čaj
Inkoust, tisková barva
Víno

Odstraňování skvrn
C
D
G
A
A
D
D
D
D
C
B
B
F
B
B
D
B
B
B
B
C
B
B/C

Na potahové materiály novalife nikdy nepoužívejte rozpouštědla,
protože se tím potah zničí a ztratíte okamžitě záruku! Pečlivě si
prostudujte záruční list novalife, který uvádí podrobné
informace.
27

VII. Několik myšlenek o dřevěné dekoraci
Některé produkty se dodávají s dřevěnou výzdobou, která zvyšuje
hodnotu soupravy. Dřevo je také přírodní materiál, který má svou
jedinečnou charakteristiku. Vzhledem k její přirozené vlastnosti (léta
a struktura vláken) může se stát, že během konečné úpravy některé
části neabsorbují stejné množství barviva, což vede k rozdílům v
odstínech.
Tomu by se dalo zabránit, kdyby jsme použili takové chemikálie,
které by pokrývaly celý povrch, ale to by znamenalo zároveň i ztrátu
přirozené vlastnosti dřeva.
Rozdíly v odstínech nemohou sloužit jako důvod pro stížnosti.

VIII. Míry
Rozměry uvedené v katalozích a na domovské stránce jsou pouze
informativní. Protože je vaše pohovková souprava zhotovována
ručně, mohou v mírách existovat centimetrové rozdíly.

IX. Vlastnosti lůžka
Chcete-li dlouhodobě zajistit funkčnost vaší rozkládací pohovky (v
závislosti na intenzitě používání), dodržujte následující důležité
pravidlo:
Nesmíte vytahovat ani vyklápět vysouvací lůžko jen na jedné
straně (ani jen napravo, ani jen nalevo). Kvůli takovému
jednostrannému namáhání se mohou upevňovací prvky
deformovat, poškodit, nebo dokonce vylomit z rámu. Aby k tomu
nedošlo, musíte vždy brát tyto vytahovací nebo vyklápěcí díly za
střed, nebo na obou stranách současně (na pravé i levé straně
najednou.
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Jestliže nebudete dbát na shora uvedené pravidlo. Může se
konstrukce sestavy poškodit a ztratíte nárok na záruku.
Doporučuje se také provádět pravidelnou kontrolu šroubů a svorníků
upevňovacích dílů prvků s mechanismy. V případě, že se šrouby
uvolní, je potřebné je dotáhnout. Každé tři měsíce namažte kluzné
plochy všech pohyblivých závěsů několika kapkami penetračního
oleje. Skřípavý zvuk, který je výsledkem nedostatku takové údržby,
nemůže být důvodem reklamace.
Zvažte laskavě skutečnost, že pohovka, kterou jste si zakoupili, není
vhodná pro každodenní používání (s výjimkou lůžka s matrací). Naše
výsuvná lůžka nabízíme pouze pro občasné použití jedenkrát nebo
dvakrát za týden.
U některých modelů podle jejich konstrukce, může po rozevření
struktury lůžka existovat výšková odchylka mezi povrchem lůžka a
povrchem sedací plochy. Tato odchylka je technicky nutná v důsledku
konstrukce a nemůže proto posloužit jak důvod pro reklamaci.

X. Několik myšlenek o funkci
U některých modelů existují pracovní funkce (např. nastavitelné
opěradla a loketní opěrky, TV-křeslo, podnožka), které vyžadují
maximální péči při jejich používání.
Prosím, dávejte pozor abyste ovládali vytažením vznikající funkce
(jako prostor na uložení ložního prádla, náhradní postel) uchopením
oběma rukama ve středu, jinak může dojít k poškození železného
kování, pokud to zkusíte na jedné straně.
I na to dávejte pozor, aby děti rovněž správně použili nábytek.
Nikdy si nesedejte na funkční prvky (např. loketní opěrky, opěrky
hlavy).
Pamatujte si prosím při koupi, že tyto kusy nábytku s pracovní funkcí
potřebují určitý prostor.
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Existují speciální karty zobrazující správné používání a péči o tyto
modely.
Při použití různých funkcí se vytvoří střapce kvůli "tření", to
nepředstavuje důvod pro reklamaci.
Funkce náhradní postele není určena pro každodenní použití, je jen
jako příležitostné lůžko.
Poruchy Při pravidelném používání nepředstavují důvod pro
stížnosti.
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XI. Ochrana Vašeho nábytku
Chraňte svůj nábytek od přímého tepla a slunečního záření, protože
tyto mohou způsobit, že kůže se vysuší a její povrch se může
popraskávat. Dbejte na to, abyste měli dostatečnou vzdálenost mezi
pohovkou a vytápěcím zařízením v místnosti, teplota pohovky by
neměla přesáhnout teplotu místnosti. Pokud to nemůžete provést,
umístěte desku mezi pohovkou a topením, aby horký vzduch
nepůsobil bezprostředně na nábytek.
Vezměte laskavě na vědomí, že potahové materiály novalife a
LongLife mají zvláštní záruční podmínky. Proto si pozorně
přečtěte připojené záruční listy.
Záruka na výrobek se vztahuje jen na běžné domácí použití. Záruka
se nevztahuje na společné používání, není-li v objednávce výslovně
uvedeno.
Jsme přesvědčeni, že touto brožurou jsme Vám mohli pomoci.
Podělte se s námi o Vaše mínění, a pošlete Vaše poznámky k našim
produktům. My jsme rádi, když Vám můžeme kdykoliv poskytnout
naše služby.
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