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Stimaţi Cumpărători!
Va mulţumim ca ne-aţi onorat cu achiziţionarea unei garnituri.
Dumneavoastră dispuneti de o mobila unicată, care a fost produs
cu cararcter manufactural lucrat manual.
Permiteţi-ne ca inainte de a lua in folosinţă produsul nostru să vă
oferim câteva informaţii utile!
Noi dorim ca utilizarea mobiliei noastre să vă ofere satisfacţie confort
maxim de accea vă rugăm să acordaţi câteva minute pentru citirea
Instrucţiunilor de utilizare si ingrijire.

Calitatea şi conformitatea produselor este testata in laboratoarele
Asociatiei Nationale de Acreditare care adevereşte faptul ca toate
analizele efectuate la produse sunt acreditate şi corespund
reglementărilor Europene si internaţionale.
Produsele Kanizsa Trend corespund trendurilor designurilor noi şi
totodată corespund tutoror cerinţelor in vigoare (EN/ 12520).
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I. Informaţii generale
Urmatoarele informaţii au la baza întrebări si observaţiile
noastre.
1.Razele soarelui su sursele de caldură pot deteriora garniturile?
Razele soarelui pot cauza deteriorări tapiţeriei garniturilor
din piele, pielea se poate decolora, poate deveni uscat.
Fiecare piele se decoloreaza putin dealungul anilor. Pielea
LONG LIFE este mai rezistent datorita procedurilor de
producţie.
www.longlife.hu
De exemplu piele care nu este tratată cu un strat protector
si este expus radiaţilor ultraviolet timp de 220 ore se decolorează vizibil. Garniturile puse langă radiatore trebuie
tratate des ca suprafata lor să nu se deterioreze.
2.De ce se intinde piele?
Intinderea pielii nu este un motiv pentru reclamaţie, aceasta
este o proprietate naturala a pielii. Pe piele se pot regăsii
unele semen pe care animalul in viaţa lui a obţinut in urma
jocurilor, luptelor inţepaturilor de ţănţari si alte accidente.
Aceste semene se regăsesc şi după prelucrarea pielii, astfel
nu pot constitui motiv pentru reclamatii.
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3.Cât este termenul de viaţă a pielii?
Pielea in timpul tăbacirii este conservată astfel se opune
alterării si descompunerii. Ţine departe bacteriile si molile,
tratamentele speciale fac pielea să fie rezistent şi durabil.
Termenul de viaţă este determinat şi de modul de utilizare.
Impuritaţile mizerile care se impregnează, conţinut ridicat de
grasime, mancărurile, rujul, pasta de pantofi atacă pielea care
devine casant astfel scăzând termenul de viaţa.
4.Pielea este rece?
Aceasta este o prejudecată din trecut care se datorează
proceselor de pregatire a pielii. Este adevarat ca la contactul
cu pielea putem avea senzatii de racoare. Datorită noilor
tecnologii pielea repede preia temperatura corpului.
În trecut in urma procesului de vopsire au obţinut o suprafaţă
atât de acoperită încât pielea pierdea aproape toate calitaţile
naturale. Este adevarat ca si cea mai ieftina si vopsita piele
are calitaţi mult mai bune decât o piele ecologică care nu
se adapteaza la temperatura corpului uman.
5. De ce raman urme de mana pe unele stofe dacă îl netezim
cu mâna?
Aceasta se datoreaza refracţiei lumini pe diferitele stofe.
Dacă netezim stofa cu mâna în urmă apar dungi deschise
şi inchise pe suprafaţa materialaului .Aceasta este o proprietate a materialului, nu un motiv de reclamaţie.
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6. De ce nu este uniform optic pielea?
Semnele si imperfecţiunile pielii sunt caracteristici naturale
pielii care dovedesc autenticitatea.
Faptul că vitele suferă răni in timp ce pasc sau luptă este
un fenomen obişnuit care nu afecteaza durata de viaţa a
pielii. Din potrivă sunt dovada unei vieţi naturale. Natura nu
se lasă influenţată, imperfecţiunile de culore şi structura
suprafeţei naturale, fac garniturile de piele să fie unicate,de
aceea acesta nu reprezintă motiv de reclamaţie.
7. Cum este posibil ca în cazul cumpărării unei piese noi la
garnitura de piele apar diferenţe de nuanţă?
Fiecare piele are structura diferită şi semen naturale:
 în anumite zone ale pieli vopseaua nu acoperă in mod
uniform.
 vopsele sunt transparente astfel in locurile deschise
pare mai deschise, iar unde pielea este mai închisă şi
vopseaua este mai închisă.
 mediul natural şi nutriţia afecteaza structura fibrei
pielii.
În cazul unei comenzi ulterioare datorită acestor fapte
pot apărea diferente de nuanţe care nu este motiv
reclamaţie.
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Caracteristici naturale ale pielii:
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Granule dezlegate

Urma de arsură

Cicatrice

Defect de tabacire

Vena

Riduri

Cicatrice din operatie

Riduri pe gât

Urme de inţepări de coarne

Presare inegală

Urme de intepari

Urmă de baligă

Cicatrice de jupuit

Răni

Urmă de bici

Urmă de inţepări
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II. Elementele mobilei
si proprietăţile acestora:
1. Despachetarea:
Pentru despachetare să nu folosiţi cuţit sau alte unelte
care taie pentru că acestea pot deteriora cuvertura garniturii.
Deteriorarile in urma despachetării nu reprezintă motiv de
reclamaţie. În cazul unor probleme vă rugăm să păstraţi materiarele folosite la înpachetare până la sosirea reprezentantului
fabricii după ce aţi indepartat folia protectoare tăiaţi şnururile
care fixeaza funcţiile garniturii.
După despachetare aranjaţi suprafaţa garniturii cum se vede
şi în imagini, dacă apar intrebări suplimentare contactaţi-ne.
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2. Proprietaţile principale ale mobilei tapiţate:
Elementele canapelelor spatarul, sezutul, bratele sunt în intregime individual tapiţate.Unii clienti cer ca spatele canapei sa
fie tapiţat cu un substitute de ţesatura.
3. Cadrul:
Stabilitatea garniturii este asigurat de
cadru care este făcut din plăci de pal
hidrofugat conform normelor E1 si
elemente din cherestea.Sezuturile sunt
întarite cu arcuri cu curea cauciucat
s-au cu pal hidrofugat, spătarul este
întarit cu curea cauciucat panză groasă
s-au arcuri speciale.
11

Aveţi grijă ca nimeni să nu sară pe canapea să nu se aşeze pe
braţe, si pe parţile care au o funcţie practică.
În timpul mutărilor asiguraţi sarcina egala pe picioarele canapelelor
fiindca altfel se pot rupe.
Deteriorările cauzate utilitzarii inadecvate nu reprezintă motiv de
reclamaţii.

III. Pielea adevarata
Aşa considerăm că cei care au garnitură din piele în mediul
inconjurator ca si dumneavoastră aceea apreciează diversitatea pe
care numai natura o poate asigura. Apreciează semnele, răni
diferenţe de nuanţa şi de suprafaţă care provin din viaţa animalului,
care asigură autenticitatea şi carecterul pielii. Aceastea fac ca pentru
ochiul unui expert fiecare piele să fie unică.
Aceaste semene nu scad valoarea garniturii din potrivă asigură un
aspect unic, şi nu reprezintă motiv de reclamaţie.
Ţineţi în evidenţa că înpreună cu pielea primiţi şi o bucată de
natură.
1.Istoria pielii
Istoria pielii are 6000 de ani. Procesul de tăbăcire a fost inventa
încă de atunci când omul usca piele lângă foc. La sfărşitul
secolului 19 au descoperit primele minerale folosite la tăbacire.
Datorită dezvoltarii produselor chimice si technologiilor noi
tăbacirea a evoluat mult in zilele noastre.
Nu exista material care sa intrunească atatea caracteristici
avantjoase ca pielea. Pielela respiră se muleaza este usor de
intreţinut, este un material cald şi frumos. Are un miros aparte
care ofera senzaţii naturale.
Certificăm ca pielea folosita de noi este de bună calitate procesata
in mod professional. Indeplinind toate cerinţele reglementarilor
12

in vigoare, acesta este garantată de inspectiile regulate ale
institutiilor independente.
2. Sugestii generale pentu ingrijirea pielii
În curând o să vă daţi seama ca pielea nu este greu de
intreţinut.
Pentru evitarea inconvenientelor vă rugăm să folosiţi produsele
recomandate de către noi.
Informaţii generale despre ingrijirea pielii

- este foarte important să nu expuneţi pielea razelor directe a soarelui
-

s-au lângă sursa de caldura fiindcă aceestea pot usca piele astfel
pierde luciul si elasticitatea
nu folosiţi pentru uscare uscator de păr
nu folosiţi pentru intreţinere ceara de pantofi
Pielea poate fi deteriorată de toate produsele care contin diulanţi
ca terpentina, alcol, benzina sau produse cosmetice
citiţi întodeaunea indicaţile sprayurilor de ingrijire ca să evitaţi
deteriorarea pielii
praful rămâne pe suprafaţa pieli de aceea se curăţă mai uşor de
cât stofele

Înainte de a începe curaţarea citiţi cu atenţie urmatoarele
instrucţiuni:
Este foarte important să protejaţi garnitura de razele soarelui. De
sursele de căldura directe si de umezeală.
Protejaţi garnitura numai cu produse recomandate de către noi,
cel puţin o dată la jumatate de an. Repetaţi protecţia de 2/3 ori
pe an ca să păstraţi pielea în condiţii optime.
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Prima aplicare să faceţi după 6 luni de la cumparare. Turnaţi
produsul de ingrijire pe o cărpă moale şi alicaţi în mod uniform
pe intreaga suprafaţă cu mişcări concentrice. După 3 ore
produsul de ingrijire se absoarbe in profunzime şi pielea devine
moale şi uşor de intreţinut.
Ştergeţi paraful des de pe garnitură cu o carpă uscată.
3. Îndepartatrea petelor:
1. În cazul în care se răstoarnă lichid pe garnitură absorbiţi
imediat, ceara de pantofi, rujul, mâncariile unsuroase
trebuie indepărtate cu un prosop de hârtie fără să
frecăm.
2. Inbibaţi buretele din setul de intreţinere cu soluţie de
curaţat!
3. Apasaţi buretele până când nu se face spumă. Aşezaţil-l
pe pată lăsaţi ca soluţia să se imbibe apoi cu mişcari
concentrice fără să apăsaţi indepărtaţi pata.
4. Suprafaţa tratată o stergeţi cu prosop de hârtie.
5. Lăsaţi suprafaţa tratată să se usuce (aprox 45 min).
6. Pe o cârpa turnaţi din soluţia de protecţie şi cu mişcari
concentrice aplicaţi pe suprafaţa garniturii. Peste aproximativ 3 ore soluţia se absoarbe în piele şi garnitura devine
din nou moale şi uşor de intreţinut.
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Praful
Praful trebuie indepărtat cu cârpă moale uscată.
Alimente si grăsimi
Indepartaţi impuritaţile unsuroase cât mai repede curaţaţi pielea cu
produsul recomandat şi aplicaţi produsul de ingrijire recomandat.
Impuritaţii uscate
Impuritaţiile uscate trebuie indepartate cu o cârpă umedă şi cu
produsul recomandat, ştergeţi suprafaţa să fie uscată, după care
aplicaţi soluţia de ingrijire.
Lichide
Lichidele trebuie absorbite imediat iar locul trebuie curăţat cu soluţia
propusă de noi. In nici un caz să nu frecaţi, lăsaţi suprafaţa să se
usuce după carea aplicaţi produsul de intreţinere.
Impuritaţile produse trebuie de fiecare dată indepartat imediat.
Indepartarea tărzie poate duce la deterioarea pielii care duce la
pierderea garanţiei.
Pentu informaţii suplimentare vă rugăm să ne contataţi
www.andante.hu
Dragi Cumpărători!
După cum am menţionat ingrijirea pielii este indicat de 2/3 ori pe an.
Primul fiind după 6 luni de la cumpararea garniturii produsul de
ingrijire conţine soluţie de curăţat soluţie de protecţie împotriva razelor
ultraviolet şi soluţie care regenerează pielea.
Astfel creşte termenul de viaţa a pielii. Produsul de protecţie
regeneraza suprafaţa de protecţie a pielii care protejează împotriva
impurataţiilor.
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ATENŢIE! Garanţia referitoare la pielea LongLife o gasiţi, in certificatul
de garanţie LongLife.
4. Tapiţeria garniturii Dumneavoastră
Pielea „top grain”
„Top grain” este definiţia folosită în general atunci când fibrele
originale sunt înlăturate şi în piele se ştanţează nişte fibre de imitaţie.
În comparaţie cu celelalte tipuri de piele, pielea „top grain” este mai
puternică, se uzează mai puţin în timp, deşi este mai dură şi respiră
mai puţin uşor.
Pielea „bycast”
Aceasta este produsă din stratul inferior al pielii, prin aplicarea prin
topire a unui lipici pe suprafaţă, apoi prin rularea unei pelicule de
poliuretan colorat. Fibrele naturale de-abia sunt vizibile. În mod
normal, acest tip de piele se produce în culori mai închise, şi când
este întinsă, aceasta se deschide la culoare. Pielea „pull up” este
destinată să primească un aspect uzat în timp şi după utilizare, ea
devine mai deschisă la culoare atunci când se şifonează sau se
zgârie. Aceasta este caracteristica sa unică, îi oferă un aspect
învechit şi nu reprezintă un motiv de reclamaţie.
Pielea naturală „napa”
Pielea cu o finisarea cu anilină este pielea care a fost vopsită numai
cu coloranţi. Numai cele mai bune pieli, care sunt relativ lipsite de
imperfecţiuni mari pot primi o finisare cu anilină. Aceasta este moale,
pliabilă şi considerată a fi clasa întâi a pielii. Scopul unei finisări cu
anilină este producerea unui tip de piele care are un aspect „natural”.
Dezavantajul principal al finisării cu anilină este că pielea vopsită în
întregime cu anilină este mai susceptibilă să absoarbă lichide din
cauza porozităţii naturale a pielii. Din cauză că nu are un strat
superior, pielea respiră mai uşor şi este mai rece la atingere.
16

Piele vopsită „napa” (piele semi-anilină)
Pielea semi-vopsită cu anilină a fost vopsită şi are un strat subţire
de finisare pe suprafaţă. Aceasta oferă o combinaţie de moliciune şi
o senzaţie de piele în întregime cu anilină, cu avantajele protectoare
a unei finisări a suprafeţei. Prin vopsirea pielii înainte de aplicarea
stratului final superior subţire, se obţine o colorare foarte uniformă
cu numai un strat subţire de finisare. Astfel, pielea rămâne mai moale,
păstrându-şi aspectul natural şi caracteristicile benefice.
Pielea „nubuck”
Aceasta este o piele cu anilină a cărei suprafaţă a fost periată şi s-a
creat o textură similară cu cea a catifelei pe piele. Mulţi oameni
confundă acest tip de piele cu velurul. Velurul este partea dinspre
carne a unei bucăţi de piele, iar „nubuck” este un efect aplicat pe
partea fibroasă.
Materialul novalife
novalife este primul material care arată ca şi pielea datorită structurii
sale: este moale la atingere, este un material de calitate înaltă şi
este atât de rezistent încât petele nu au nicio şansă: cu puţină apă
şi o cârpă moale este cel mai uşor să săpaţi de ele. Totuşi, este
important să se îndepărteze toate petele imediat în cazul materialului
novalife şi a tuturor celorlalte materiale. Datorită rezistenţei sale,
acest material extrem de moale, cu aspect de piele, are o durabilitate
extraordinară.
Dacă cumpăraţi o canapea cu material novalife, puteţi obţine detalii
suplimentare într-o broşură separată.
www.novalife.hu
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Alte materiale
Datele tecnice referitoare la materiale le puteţi găsi in magazinele
de prezentare. Luaţi în considerare ca materialele au rezistenţa
diferită la uzură care influenţează durabilitatea şi termenul de viaţă
a garniturii.
Vă rugăm să notaţi că în cazul unei comenzi ulterioare pot exista
diferenţe de culoare, structură şi senzaţie a materialului de tapiţerie.
Aceste diferenţe nu reprezintă un motiv de reclamaţie.
Kanizsa Trend nu va fi responsabilă pentru transferul de vopsea pe
pielea sau materialele de culoare deschisă de la blugi, haine noi,
perne colorate etc. care nu au fost încă spălate sau curăţate niciodată
sau de la culori închise de pe piese din bumbac. Dacă suprafaţa
materialului s-a decolorat astfel, aceasta nu va reprezenta un motiv
de reclamaţie.
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IV. Idei despre cauzele increţirii tapiţeriei
Prin utilzare zilnică, pielea se increţeşte la fel ca orice produs din
piele (pantofi geci posete etc.) astfel facând garnitura Dumneavoastră
nobil si unic.
a. Frumuseţea modelelor este evidenţiata cu increţiturile subtile ale
cusăturilor ornamentale care accentueaza natura unică a canapelei.
b. Caracteristic sezuturilor mai intinse este ca atunci când ne
aşezăm greutatea corpului nu intra adânc în şezut astfel asigurand un confort ridicat. Confortul diferă foarte mult fată de garniturile cu şezut moale. La garniturile cu şezut intins tapiteria este
intins pe pernele de şezut astfel increţiturile aparute in timpul
utilizarii revin imediat dupa ce ne ridicam de pe şezut. Increiţiturile
apărute pe sezut în timpul utilizării nu reprezintă motiv de reclamaţie.
c. Caracteristic pentru sezutul moale este ca materialul de tapiterie
si bumbacul cusut pe ea nu sunt fixate strâns, ele stau libere
sunt fixate doar la margini si la cusături. Aceste şezuturi ne
cuprind când ne aşezăm astfel asigură un confort crescut. În
timpul utilizării când ne aşezăm pe şezut apar adâncituri care
sunt eglizate de tapiâerie. Dacă acesta nu s-ar întampla tapiţeria
sau cusăturile ar ceda s-ar rupe. Încreţiturile apărute în urma
utilizării ondularea tapiţeriei este un fenomen natural nu reprzintă
motiv de reclamaţie.
Asemenea increţituri nu înseamna slabirea pernelor, acestea
sunt întinderi naturale ale tapiţeriei care nu influenţează calitatea
sau termenul de viaţă a garniturii astfel nu sunt motiv de
reclamaţie.
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Ilustrarea grafică a increţiturilor si valurilor

Ca să obţinem o increţitură uniformă pe suprafaţă garniturii este
indicat ca fiecare şezut să fie folosit in mod egal fiindcă datorită
folosirii unilaterale pot apărea increţituri diferite pe şezut (effectul:
loc preferat).
d. La garniturile comandate cu confort foarte moale se poate întâmla
ca pe şezuturi tapiţeria se încreţeşte mai accentuat dar acesta
nu este un defect. La şezuturile cu suprafaţă de 70 cm până la
limita de 4 cm nu reprezintă defect este doar o particularitate
tecnologică.

20

V. Idei despre diferenţele de confort
ale şezuturilor
a. În cadrul unor familii de produse elementele similare sunt tapiţate
la fel. Pe de altă parte elementele functionale sau elemntele de
colt au sezuturi diferite datorită diferitelor sisteme de sprijin. Astfel
datorita diferitelor arcuri chiar şi intr-o garnitură pot aparea diferenţe de confort.
Aceste diferenţe rezultate din construcţie nu reprezinta
defect!
Şezuturi obţinute din construcţie
(diferenţe de confort)
Nosag
Rubber Belts
Spring Slats

b. Garniturile noi în primele luni trec printrun proces, aceasta înseamnă că arcurile de bază şi şezuturile pierd din tensiune. In urma
folosiri şezutul cedează la greutate. Fiecare structură tapiţată
trece prin asemenea process.
21

Schimbarea de confort cauzata de acest process nu este
motiv de reclamaţie.
Ca să evităm schimbări semnificative de confort in cadrul
unei garnituri trebuie să-l folosim uniform cât este posibil.
Dacă nu respectăm acest lucru pot aparea diferenţe de
confort.

VI. Idei despre tapiţerii
a. La unele tipuri de materiale
(veluri si micro veluri) este
caracteristic ca materialul să
devină lucios datorită unor
diferenţe de nuanţă si culoare
care apar din cauza unghiului de incidenţă.
Urma pe care o lasă corpul
pe suprafata canapelei este
numită refracţie de şezut
care poate apărea şi pe
tapiţeriile din piele.
Acest fenomen are la bază greutate şi căldura corpului şi sunt
independente de calitatea materialului astfel nu reprezintă motiv
de reclamaţie.
În funcţie de refracţia luminii materialul poate părea mai inchis
sau mai deschis. Aceasta poate da impresia ca pe material exista
diferernte de nuanţa. Nu este un defect al materialului este doar
o proprietate dacă vreţi să vă asiguraţi ca materialul este de
22

aceasi culoare întoarceţi garnitura
în faţa geamului în mai ulte direcţii
dacă diferernţele de nuanţă nu se
muta in urma miţcarii puteţi fi sigur
ca nu materialaul este defect.
b. Pe materialele deschise pot apărea
decolorări în urma contactului cu
hainele, aceasta se pot întâmpla mai
ales în cazul blugilor albastre sau negre. De accea vă rugăm să aveţi
grijă Tapiţerile deschise (nici pielea) să nu intre in contact cu blugi
spălate de cateva ori şi nici cu materiale care îşi pierd culoarea.
c. Petele provocate de alimente, lichide, dulciuri, cosmetice, fumatul,
medicamente ect. nu reprezintă motiv pentru inlocuirea in
garanţie.
d. Garniturile cu tapiţerie din textile trebuie aspirate cu dispozitiv pentru
textile ca parful şi alte particule să dispară.Dacă nu aspiraţi regulat
praful poate pătrunde în material astfel mai ales tapiţeriile deschise
la culoare devin grii. Schimbările pe suprafaţa textilelor apărute în
urma neglijării curaţării nu reprezintă motiv de reclamaţie. Pentru
mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi.
Atenţie! Condiţile de garanţie valabile pentru novalife gasiţi în
prospectul de garanţie novalife.
e. Textile tesute se numesc acelea material unde două grupe pe fire
se interesectează dreptunghiular. Pe suprafaţa acestora pot apărea
în urma utilizării mici noduri,scame.
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Acestea se produc din mai multe motive:
• Fibrele slabe se infăşoară
• Pe cuvertură ajung fire din haine care se scămoşeaza
acestea se pot indepărta uşor cu ajutorul unui brici pentru
textile.
Acesta nu influenţează termenul de viaţă a textilelor nu este
motiv pentru reclamaţie.
f. Pielel ecologică.
Pe bază de textil se aplică un strat poliuretan acesta este pielea
ecologică este un material uşor de intreţinut, este moale structura
asemanatoare cu pielea. Pielea ecologică trebuie intreţinut, ca
suprafata lui să nu crape. Pentru intreţinerea pieli ecologice folosite
de noi vă propunem o laveta specială care puteţi procura de la
partenerii noştrii.
g. Ingrijirea textilelor
Ca toate materialele zilnic folosite si textilele necesită ingrijire fiindcă
sunt expuse impurităţilor. Să nu aşteptăm ca impuritaţile să devină
prea intensive fiindcă acesta ingreuneaza curăţirea. Curaţirea
adecvata păstrează valoarea mobilei tapiţate.
Este diferit întreţinerea de curaţare!
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Întreţinerea
Întreţinerea este un proces în care îndepărtăm impuritaţile care
se depun în timpul folosirii zi de zi.Aceasta facem cu aspiratorul
şi cu o perie. Câteodată tapiţeria trebuie ştearsă cu o crapă
umedă. Umiditatea asigură elasticitatea materialelor şi astfel
are efect benefic asupra termenului de viaţa. Aveţi grijă ca cârpa
pe care o folosiţi să fie curată şi să nu conţine detergenţi.
Curaţirea
Este necesara numai în cazul unor accidente (răsturnarea
mâncarurilor, băuturilor).
Îndepartarea petelor
Îndepartarea petelor este sarcina persoanelor specializate in
curaţenia tapiţerilor Dacă totuşi doriţi să-l curăţaţi ţineţi în
evidenţă urmatoarele: bucaţile mari îndepartaţi cu lingura petele
uscate nici un caz să nu frecaţi că exista posibilitatea deteriorarii
stofei.
Lichidele absorbiţi cu lavete dar să nu le frecaţi: curaţarea s-o
faceţi cu apă caldă (30 C) şi cu detergent PH neutru. Nu-i voie
să folosiţi detergenţi uzuale fiindcă sunt acidice şi distrug
fibrele
Este important că întodeauna să începeţi curaţarea petei
de la margine spre mijloc ca să nu-l faceţi mai mare.Dacţ
folosiţi detergent niciodată să nu-l aplicaţi pe suprafaţa
petei. Prima dată încercaţi intr-un loc puţin vizibil cât de
rezistentă este culaorea materialului. Imbibaţi o cârpă albă
în detergentul pentru îndepartarea petelor.
În cazul în carea sunt instrucţiuni speciale de curaţare
(novalife) urmariţi acelea.
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Curaţirea este de obicei uşoara singurul lucru de care trebuie
să ţinem cont este să nu apăsăm pata în timpul curăţării.
După ce aţi îdepartat pata să ştergeţi toată suprafata din direcţia
cusăturii. La cusătura să nu rămână urme în final suprafaţa
trebuie periat. Înainte de a folosi garnitura trebuie lăsată, să se usuce.
După uscare aspirăm suprafaţa şi cu o perie moale periem din nou.
Îndepartarea petelor de pe tapiţeriile textile
Petele care se dizolvă în apă
A = apă rece sau apă cu şampon PH neutru. Să nu folosiţi niciodată
apă fierbinte
B = sampon Ph neutru şi apă caldă dacă nu reuşim să scoatem
petele atunci putem incerca cu benzină de spălat s-au detergent
pentru îndepartarea petelor
C = nu lasaţi să se usuce! Imediat curăţaţi cu apă caldă amestecat
cu sampon PH neutru
Pete care nu se dizolvă în apă.
D = Diulanţi,benzină de spălat s-au detergent pentru pete
E = Nu folosiţi călcător
F = Cererţi sfatul unui specialist
G = Inbibati o cârpă în apă cu sare de lamâie (1ingurita 100ml apa)
şi începeţi curăţarea de la marginea petei
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Impuritaţi
Bere
Unt
Sânge (inchegat)
Sânge
Albus/galbenus de ouă
Vopsea diluat
Vopsea pe baza de ulei
Impurităţi unsuroase
Cariocă
Pix
Cerneală
Sucuri
Cacao/Lapte
Cafea cu lapte
Ceai
Vin
Guma de mestecat
Noroi
Ruj
Lac de unghi
Parfum
Ceara de pantofi
Resturi de mancare

Impuritaţii modul de îndepartare
C
D
G
A
A
D
D
D
D
B
C
C
B
B
C
B/C
F
A
B
D
B
B
B

La novalife niciodată nu folosiţi detergent pentru îndepartarea
petelor pentru că acesta duce la pierderea garanţiei pentru mai
multe informaţii citiţi cu atenţie prospectul novalife.
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VII. Idei despre elementele
ornamentale din lemn
Unele garnituri au elemente ornamentale din lemn care cresc
valoarea garniturii. Datorită calitaţilor naturale ale lemnului (noduri,
fibre) în timpul impregnării cu diferite culori se poate întâmpla că
apar diferenţe de nuanţă. Aceste diferenţe se pot elimina numai
în cazul în care folosim vopsea care acopera uniform dar astfel
am pierde caracterul unic al lemnului.
Diferenţele de nuanţe nu sunt motive de reclamaţie.

VIII. Dimensiuni
Dimensinile publicate pe internet sau cele din cataloage au
caracter orientativ. Datorită faptului că garniturile sunt făcute de
mână pot aparea diferenţe de căteva centimetri in dimensiunea
garniturilor.

IX. Structura paturilor
În cazul în care garnitura Dumneavoastră are funcţie de pat vă
rugăm să respectaţi câteva reguli importante:
Funcţia de pat nu este indicat să o trageţi dintr-o direcţie stânga
sau dreapta fiindcă astfel structura metalică se poate deteriora
deforma cuvertura se poate rupe. Este indicat ca aceste elemente
să desfaceţi trăgând de la mijloc sau din stânga şi dreapta
concomitent.
Dacă nu respectaţi această regulă structura se poate deteriora
şi DVS pierdeţi garanţia. În funcţie de cât de des folosiţi
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garnitura este foarte important să verificaţi periodic şuruburile
care fixează structura metalică de structura din lemn pentru
că acestea în urma folosinţei se pot desface. În cazul în care
şuruburile se desfac este indicat strângerea acestora. Elementle
care se învart sau se mişca trimestrial trebuie unse cu spay
de silicon. Lipsa intreţinerii duce la scârţaitul garniturii care nu
este motiv de reclamaţie. Trebuie să luaţi în considerare că
majoritetea canapelelor nu este facută ca să se desfacă zilnic.
Aceste funcţii sunt dezvoltate pentru a fii desfacute ocazional
1-2 ori săptămânal. Din cauza construcţiei la unele modele
pot apărea diferenţe de nivel când se desface patul. Aceste
diferenţe provin din contstrucţie şi nu sunt motiv de
reclamaţie.

X. Idei despre funcţii
Unele modele au funcţii (spatar, braţ, funcţie TV, support picior)
la folosirea cărora trebuie să acordaţi mare atenţie.
Garniturile care au funcţii de pat se desfac prinzând de la mijloc
sau de la margini.
Aveţi grija ca si copii să folosească garniturile corespunzător.
Elementele cu funcţii (braţ spătar) să nu folosiţi pentru a vă aşeza
pe ele.
Vă rugăm să luaţi în considerare la cumpararea unei garnituri
necesarul de loc al acestuia ţinând cont şi de locul necesar pentru
funcţie.
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In urma folosirii funcţiilor pot aparea unele uzuri care nu reprezintă
motiv de reclamaţie.
Funcţiile de pat sunt dezvoltate pentru a fi folosite ocazional.
Deteriorarile apărute în urma folosirii zilnice nu reprezintă motiv
de reclamaţie.
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XI. Protejarea mobilei
Garnitura trebuie protejată în toate cazurile de sursele de caldură şi
de razele directe ale soarelui fiindcă acesta poate duce la decolorarea
şi crăparea pielii.
Garnitura trebuie poziţionat astfel încât temperatura garniturii să nu
fie mai mare decât temperatura camerei. Dacă acesta nu este posibil
este indicat să puneţi o placă termoreziztentă între sursa de caldură
şi garnitură.
Vă atragem atenţia ca în cazul cuverturilor novalife şi Long Life
sunt valabile condiţii deiferite de garanţie care le gasiţi in caietele
specifice.
Garanţia este valabila numai pentru folsirea garniturilor în locuri
domestice. Garanţia nu este valabilă pentru folosirea în locuri publice
numai în cazul în care se anunta anterior.
Sperăm că acest caiet v-a fost de folos. Vă rugăm ca sugestile
Dumneavoastră în legatură cu produsele noastre să ne comunicaţi.
Vă stăm la dispoziţie.
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