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Vážený zákazník,
Sme poctení, že súpravu nábytku ste kúpili od nás. Dostali ste
jedinečný nábytok, ktorý je ručne vyrobený z materiálov najvyššej
kvality, a podľa vašich potrieb.
Dovoľte, aby sme Vám poskytli niekoľko užitočných rád, a podelili
sa s vami o niektoré dôležité informácie pred použitím našich
výrobkov. Prajeme Vám, aby tento nábytok Vám mohol poskytnúť
čo najväčší komfort, a aby ste mali stále radosť z neho. Preto venujte
prosím pár minút na prečítanie našej príručky pre užívateľov.
Kvalita a vhodnosť produktov sa zaručuje zákazníkom prostredníctvom laboratórnych testov. Národná akreditačná rada potvrdzuje, že
sú všetky testy produktov akreditované, čo znamená, že sú v súlade
s európskymi a národnými predpismi.
Produkty spoločnosti Kanizsa Trend sú dokonale v súlade s aktuálnymi normami pre trendy a dizajnové normy v súlade s požiadavkami
príslušných technických (EN 12520).
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I. Všeobecné informácie
Nasledujúce informácie boli vybrané a pozbierané na základe pripomienok a dotazov zákazníkov.
1. Môže horúce slnko a blízkosť ohrievača poškodiť súpravu
nábytku?
Slnko svietiace do Vášho domova môže poškodiť kožu Vášho
nábytku: jeho farba môže vyblednúť, môže stratiť farbu, alebo sa
môže vysušiť.
Každý typ kože môže v minimálnej miere stratiť svoju farbu.
LongLife koža odoláva času viac než štandardné kože, a to vďaka
výrobným procesom.
www.longlife.hu
Žiadna koža by nemala byť umiestnená na priamom slnku, pretože
všetky prirodzené materiály môžu stratiť intenzitu svojich farieb v
dôsledku slnečného žiarenia.
Napríklad prírodná, full-grain koža stráca svoju farbu po 220 hodín
ultrafialového žiarenia..
Nábytok umiestnený v blízkosti vykurovacieho telesa by mal byť
častejšie ošetrený, pretože sa môže vysušiť a maľované plochy
sa môžu opotrebovať.
2. Prečo sa koža natiahla?
Ak sa koža natiahne, nie je dôvod, prečo si sťažovať, pretože je
to charakteristická vlastnosť prirodzenej kože.
Koža je taký materiál, ktorý nesie určité znaky prírody na sebe.
Tieto znaky sú viac či menej viditeľné, pretože všetky poškodenia,
ako napr. poškriabania komármi, či ohryznutie ovadmi rovnako
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takisto kožu, ako aj zápas s inými zvieratami, čo tiež vidieť na
spracovanej koži. Tieto druhy znakov prirodzene nepredstavujú
dôvod na reklamáciu.
3. Aká je priemerná životnosť kože?
Koža sa konzervuje v priebehu činiaceho procesu, takže odoláva
všetkým procesom rozkladu a dekompozície.
Nemôžu na ňu zaútočiť baktérie ani mole.
V dôsledku špeciálnej úpravy koža bude trvácnejšia, odolná a
hodnotná.
Niektoré škvrny - najmä od agresívnych materiálov, ako sú mastné
škvrny od jedla, rúž alebo krém na topánky - rozložia prírodné
vlákna, a preto môžu ovplyvniť odolnosť.
4. Môže koža cítiť zimu?
Je to starý, ale stále ešte prežívajúci predsudok. Pochádza z doby,
keď sa činiaci proces ešte neodohral podľa moderných noriem.
Dnes je činiaci proces podobný postupu práce zlatníka alebo leštiča
diamantov. Koža môže cítiť chlad v prvých pár sekundách, ale
potom účinkuje teplota tela.
Vzduch, ktorý izoluje a udržiava úroveň teploty sa skrýva medzi
vláknami a bunkami, preto ohrev trvá o niečo dlhšie ako u tkanín,
ale je to veľmi krátky čas.
Od prvého kontaktu koža postupne preberá telesnú teplotu a
stupeň vlhkosti a teploty.
U koží, ktoré boli opracované silnými farbami sa pocit chladu datuje
do doby, kedy tieto kože boli použité.
Je pravda, že aj najlacnejšie, silným povrchom pokryté kože majú
lepšie vlastnosti v dôsledku zachovávania vlhkosti a vzduchu, a
vo vyrovnávaní teploty, ako falošné kože. Falošná kože nikdy
nepreberú teplotu ľudského tela.
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5. Prečo vidieť na niektorých tkaninách, keď ich pohladím rukou?
Prameňom tohto javu je lom svetla na vláknach tkaniny. Ak pohladíte povrch textíliou potiahnutej pohovky, sú na nej opticky svetlejšie
a tmavšie odtiene. To sa vyskytuje len pre vlastnosti tkaniny a jej
vlákien a spôsob použitia, a neznamená žiadny dôvod pre reklamáciu.

6. Ako to, že nie je opticky zjednotený kožený poťah?
Znaky a iné nedokonalosti na usni (kde koža zostáva vo svojom
prirodzenom stave) sú prirodzené vlastnosti surovej kože a len
svedčia pri jej pravosti. Je to bežné, že dobytok utrpí nejakú ujmu
pri pastve na poliach, alebo keď stojí v blízkosti plotu z ostnatého
drôtu, resp. v stajni, aj keď tieto znaky nemajú vplyv na životnosť
kože. Práve opačne, sú dôkazmi prirodzeného života.
Keďže sa príroda nenechá ovplyvniť, nedokonalosti vo farbe a v
povrchovej štruktúre sú prirodzené, ba pekné, a pre ne pôsobia
kožené sedacie súpravy ako jedinečné.
Preto tento jav nemôže byť dôvodom reklamácie.

7. Ako to, že existuje rozdiel vo farbe poťahového materiálu, keď
kúpim nový prvok do mojej súpravy koženého nábytku?
Každý typ surovej kože má iné rozlišovacie rysy.
 Na niektorých častiach kože (chrbát, zadok, brucho, atď.),
farbivá nemožno použiť rovnomerne.
 Farbivá sú transparentné, a preto sa javia ako svetlejší odtieň
na miestach so znakmi, zatiaľ čo ostatné miesta sa zdajú byť
tmavšie.
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Prírodné vlastnosti kože:
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stráca zrnitosť

stopy ohňa

dobre zacelené jazvy

chyby kože

žila

vrásky

uzdravené chirurgicky jazvy

vrásky krku

znaky od tŕní

nerovnomerná razba

znak od štipnutia

škvrny od hnoja

jazvy od škrabania nožom

zle zacelené rany

rany od biča

znaky od tŕní
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 Prírodné prostredie a výživa hovädzieho dobytka sú odlišné,
čo ovplyvňuje štruktúru vlákien kože.
V prípade dodatočných nákupov (napríklad, ak chcete rozšíriť
svoju súpravu) by ste si mali byť vedomý vyššie uvedených skutočnosti a počítať s tým, že budú určité rozdiely vo farbe, to však
nepredstavuje dôvod pre reklamáciu.

II. Časti a hlavné vlastnosti nábytku
1. Rozbalenie:
Nepoužívajte nôž alebo iné ostré nástroje, lebo môžu poškodiť
poťahový materiál.
Škody spôsobené pri vybalení nemôžu byť dôvodom reklamácie.
V prípade poškodenia počas rozbalenia, baliaci materiál by mal
byť dovezený nášmu špecialistovi na prehliadku.
Po odstránení fólie používajte nožnice pre rozstrihnutie upevňovania, ktorým sa fixujú mobilné prvky, ako je napr. priestor na
lôžkoviny.
Po vybalení Vašej čalúnenej pohovky, ľahko pretriasajte prosím
vankúše sedadiel a operadiel a vyrovnajte poťahový materiál, ako
je znázornené na obrázku, na dosiahnutie optimálneho vzhľadu.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, prosím kontaktujte náš zákaznícky servis.
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2. Hlavné vlastnosti čalúnnických výrobkov:
Prvky pohovky sú vyrábané celočalúnené, čo znamená, že
operadlá, sedadlá, lakťové opierky a zadné časti nábytku sú
čalúnené. Niektorí zákazníci požiadajú, aby zadná stena pohovky
bola krytá látkou.
3. Rám:
Stabilita súpravy je riešená rámom,
ktorý je vyrobený z drevovláknitých
dosiek a pevného spíleného tovaru
podľa noriem E1.
Podporný systém na sedadlách je
riešený vinutými pružinami a/alebo drevenými pružinami, alebo
na podklade z drevovláknitých dosiek s gumovými pásmi, kým na
zadnej strane je použitý plast/vrecovina a/alebo gumové pásy,
rovnako aj vinuté pružiny.
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Dávajte prosím pozor, aby sa nikto nehúpal na pohovke, na sedadlách, na podrúčkach, ktoré majú pracovné funkcie.
Starajte sa o to, aby nohy neboli zaťažené pri posúvaní len na
jednej strane, pretože sa môžu zlomiť. Škody spôsobené
nesprávnym použitím nepredstavujú dôvod pre sťažnosti.

III. Pravá koža
Sme presvedčení, že keď vo vašom okolí je pravá koža, považujete
za dôležitú rozmanitosť, ktorú len príroda môže poskytnúť. Vy si tiež
ceníte znaky kože - fyzické zranenia; subtílne rozdiely vo farbe a v
konečnej úprave, spôsobené prírodnými biotopmi a životným štýlom
zvierat - ktoré dávajú naozajstnú charakteristiku kože a zdôrazňujú
jej pravosť.
Pre tieto nedokonalosti je každý kus surovej kože unikátny pre znalca.
Tieto prirodzené znaky neuberú z hodnoty súpravy, ale dávajú jedinečný, špeciálny charakter nábytku a nemôžu byť dôvodom reklamácii.
Každý kus nábytkovej kože je jedinečný a neopakovateľný. Vždy by
ste mali mať na pamäti, že kúskom kože dostanete kúsok prírody
samej.
1. História kože
História kože siaha takmer 6000 rokov dozadu. Prvý činiaci proces
bol vynájdený, keď primitívny človek začal sušiť useň pri ohni.
Koncom 19. storočia človek našiel prvé minerály k čineniu kože.
Činiace procesy prešli dlhou cestou z dôvodu vývoja chemických
látok a iných rastlinných zložiek.
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Musíme uznať, že neexistuje žiadny iný materiál, ktorý spája toľko
užitočných vlastností, ako koža. Koža dýcha, je hladká a elegantná,
jej ošetrovanie a čistenie je ľahké. Koža je teplá, cítite ju mäkkú a
úžasnú. Má výraznú prirodzenú vôňu.
Týmto potvrdzujeme, že nábytková koža, ktorú používame, pochádza
z usne hovädzieho dobytka najlepšej kvality, spracovanej profesionálne, ktorá spĺňa požiadavky všetkých relevantných predpisov a
noriem. Pravidelné kontroly kvality u dodávateľov surovín a kontroly
nezávislých inštitúcií zaručujú dodržiavanie všetkých predpisov.
2. Všeobecný návod k ošetrovaniu
Čoskoro skúsite, že starostlivosť o kožu nie je tak zložitá, ako ste
možno mysleli.
Aby sa zabránilo prípadným nepríjemnostiam (napr. strata práva k
záruke), odporúčame, aby ste použili výhradne čistiace prostriedky
našej spoločnosti.
Všeobecné informácie o ošetrovaní kože:
- Je veľmi dôležité, aby ste kožený nábytok chránili od priameho
slnečného žiarenia a tepla, pretože to môže byť príčinou vysušenia kože, a koža môže stratiť svoj lesk a pružnosť. Priame
slnečné žiarenie, kúrenie a všetky umelé svetlá môžu zapríčiniť,
že koža stratí svoju farbu. Príliš blízko umiestnený ohrievač,
alebo podlahové kúrenie môže spôsobiť, že koža sa vysuší,
týmto sa môže poškodiť, dokonca aj zničiť.
- Nikdy nesušte kožu so sušičom vlasov.
- Na kožu nikdy nepoužívajte krém na topánky.
- Všetky rozpúšťadlá, ako odstraňovač škvŕn, terpentín, alkohol,
benzín a vosk atď., alebo kozmetické prípravky, ako napr. telové
mlieko, môžu spôsobiť vážne poškodenie na koženom čalúnení.
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- Buďte opatrní s ošetrujúcimi sprejmi. Pred použitím si pozorne
prečítajte návod: či ho môžete použiť v uzavretom priestore,
alebo či sa vyskytnú nejaké zdravotne škodlivé účinky. V
žiadnom prípade by sa nemali použiť spreje, ak môžu znamenať
nebezpečenstvo pre vaše zdravie.
- Prach zostáva na povrchu kože, takže sa dá oveľa ľahšie
odstrániť, ako z tkanín.
Predtým, než začnete čistenie vašej koženej pohovky, venujte prosím
pozornosť nasledujúcim pokynom!
Je dôležité chrániť vašu pohovku pred priamym slnečným žiarením
a teplom, ako aj od nadmernej vlhkosti. Ako často použiť prípravky
na ošetrovanie odporúčame v závislosti od miery používania, ale
najmenej raz za šesť mesiacov.
Kondicionér na kožu je odporúčané použiť 2-3 krát ročne, aby si
koža zachovala svoje pôvodné farby, lesk a jej príjemný dotyk. Po
6 mesiacoch od nákupu vášho nábytku použite vhodný kondicionér.
Postup:
Dajte na mäkkú handričku kondicionér a aplikujte ho rovnomerne
na celom povrchu pohovky s koncentrickými pohybmi. Približne
po uplynutí 3 hodín kondicionér sa absorbuje hlboko do kože, koža
sa stáva mäkkou a znova sa dá ľahko ošetrovať.
Prach z nábytku pravidelne utierajte suchou handričkou.
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3. Odstránenie škvŕn:
1. V prípade, ak nejaká kvapalina vytiekla na povrch, zotrite ju
špongiou. Mastné znečistenia, ako je smotana, krém na topánky,
rúž alebo jedlo sa majú pozbierať s papierovou utierkou a nemajú
sa vtierať do kože.
2. Dajte trochu čistiaceho prostriedku na špongiu.
3. Nechajte, aby sa vytvorila pena, naneste ju na povrch a nechajte
tam nejaký čas, aby sa vsiakla. Odstráňte škvrny s koncentrickými
pohyby, ale dávajte pozor, aby ste nedrhli povrch.
4. Nakoniec kožu utrite čistou papierovou utierkou.
5. Čistý povrch nechajte vyschnúť (asi 45 minút).
6. Dajte na mäkkú handričku kondicionér a aplikujte ho rovnomerne
na celom povrchu pohovky s koncentrickými pohybmi. Približne
po uplynutí 3 hodín kondicionér sa absorbuje hlboko do kože,
koža sa stáva mäkkou a znova sa dá ľahko ošetrovať.
Prach
Odstráňte prach mäkkou suchou handričkou.
Jedlo a mastnoty
Mastné škvrny okamžite odstráňte, miesto čistite s odporúčaným
čistiacim prostriedkom a nakoniec použite kondicionér.
Prischnuté znečistenia
Suché škvrny odstráňte opatrne, vlhkou handričkou a odporúčaným
čistiacim materiálom. Utrite povrch vlnenou látkou a použite kondicionér.
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Tekutiny
Všetky tekutiny okamžite utrite špongiou a miesto očistite s
odporúčaným čistiacim prostriedkom. V žiadnom prípade by ste
nemali drhnúť povrch. Nechajte škvrnu uschnúť a použite kondicionér.
Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím našich predajcov a zákaznícku službu, alebo navštívte našu webovú stránku:
www.kanizsatrend.hu
Vážený zákazník,
Môžete zvýšiť životnosť vašej pohovky LongLife pomocou výrobkov
na ošetrovanie kože. Vďaka jedinečným vlastnostiam použitej sady
ošetrujúcich prostriedkov, koža môže zachovať svoje pôvodné, živé
farby po dlhú dobu. Ošetrujúce prostriedky na kožené výrobky regenerujú ochrannú vrstvu opotrebenú každodenným použitím, ktorá
chráni kožu pred vlhkosťou, tukom a všetkými druhmi znečistení.
Prosím adresujte svoje otázky predajcovi.

4. Ďalšie informácie o poťahovom materiálu Vašej pohovky
môžete získať u našich distribútorov.
Pravá koža Top grain
"Top grain" je definícia, ktorá sa všeobecne používa, keď pôvodná
zrnitosť kože je vypieskovaná a imitácia zrnitosti je vyrazená do kože.
V porovnaní s ostatnými typmi kože, lícová koža je silnejšia, časom
sa nosí lepšie, aj keď je tvrdšia a dýcha menej ľahko.
16

Bycast koža
Je vyrobená z vnútornej strany kože, tým, že najprv určitý typ lepidla
sa roztaví na povrchu, potom sa na povrch navalcuje film farebného
polyuretánu. Prírodná zrnitosť je sotva viditeľná. Zvyčajne sa vyrába
v tmavších farbách a keď sa natiahne, bude svetlejšia. "Pull Up"
koža je navrhnutá tak, aby sa časom a používaním stala "patinovaná",
koža od záhybov alebo poškrabnutí bude svetlejšia. Je to pre jedinečné vlastnosti kože, ktoré jej dávajú starobylý ráz, čo nemôže byť
dôvodom pre reklamáciu.
Prírodná napa koža (pravá anilínová koža)
Koža s anilínovou úpravou je taká koža, ktorá bola farbená iba s
farbivami. Len tie najlepšie usne, ktoré sú relatívne bez hrubých
nedostatkov možno spracovať anilínovou úpravou povrchu kože. Je
to mäkká, poddajná a prvotriedna koža.
Cieľom anilínovej povrchovej úpravy je vyrábať kože, ktoré majú
"prírodný" vzhľad. Hlavnou nevýhodou anilínovej úpravy je, že
anilínom plne farbená koža je náchylnejšia k absorbovaniu tekutín,
pretože prírodná pórovitosť kože nie je skrytá. Keďže koža nemá
vrchný povlak, dýcha ľahšie a je chladnejšia na sedenie.
Farbená napa koža (semi-anilínová koža)
Semi-anilínové farbené kože sú prefarbené z oboch strán a majú
tenkú ukončovaciu vrstvu na povrchu.Ponúkajú kombináciu mäkkosti
a pocitu plnej anilínovej kože s ochrannými účinkami povrchovej
úpravy. Pri farbení, pred aplikáciou tenkého konečného povlaku,
pravé zafarbenie je dosiahnuté len tenkou vrstvou. Koža takto
zostáva mäkšia, zachováva svoj prirodzený vzhľad a dobré
vlastnosti.
Nubuková koža
Je to vlastne anilínová koža, ktorej povrch bol kartáčovaný, a na koži
sa vytvorila štruktúra podobná zamatu. Nubukovú kožu mnoho ľudí
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zamieňa so semišovou kožou. Semiš je rubová strana kože, nubuk
je efekt, ktorý sa vytvára na lícnej strane.
Textília Novalife
Novalife je prvá látka, ktorá, čo sa štruktúry týka, vyzerá ako koža:
má mäkký hmat, je to materiál najvyššej kvality, a je tak odolný, že
škvrny nemajú šancu: s pomocou malého množstva vody a mäkkou
handričkou sa môžete veľmi ľahko zbaviť každého z nich.. Avšak v
prípade Novalife a všetkých ostatných tkanín je dôležité škvrnu ihneď
odstrániť. Vďaka jeho odolnosti, tento extrémne mäkký materiál,
podobný koži, má mimoriadnu životnosť.
Po nákupu pohovky s poťahovým materiálom Novalife ďalšie informácie môžete získať v samostatnej brožúre.
www.novalife.hu
Iné látky
Technický dátový list pre látku, ktorá bola použitá pre vašu súpravu,
si môžete prehliadnuť u vášho predajcu. Majte na pamäti, že rôzne
látky majú rôznu odolnosť voči oteru, čo môže ovplyvniť trvalé
umiestnenie vašej súpravy.
Zapamätajte si prosím, že v prípade dodatočných objednávok môžu
byť rozdiely vo farbe, v štruktúre a v hmate poťahového materiálu.
Tieto rozdiely nie sú dôvodom k reklamácii.
Kanizsa Trend nebude zodpovedný za zmenu farbiva kože a tkaniny
svetlej farby, keď sa tieto kontaktujú so stálofarebným keprom, novým
šatstvom, vankúšmi atď., ktoré neboli nikdy vyprané alebo čistené,
alebo bavlnou tmavej farby. Ak je povrch tkaniny sfarbený takýmto
spôsobom, nie je dôvod k reklamácii.
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IV. Niekoľko myšlienok o možných dôvodoch
vzniku záhybov na poťahovom materiálu
Pri každodennom použití koža nábytku bude pokrčená, rovnako ako
iné kožené výrobky (napr. obuv, tašky, kabáty), ale práve preto bude
Vaša pohovka elegantná a jedinečná.
a. Krása modelov je zvýraznená jemnými záhybmi okrasného
prešívania, čo len zdôrazňuje jedinečný charakter pohovky.
b. Je charakteristické pre "pružné" sedadlá, že sa nemá klesnúť
príliš hlboko do vankúšov, namiesto toho je sedenie bezpeč
nejšie, a je aj pohodlnejšie. Významne sa to líši u mäkkých
sedacích vankúšov pohovky. Tu je poťahový materiál natiahnutý
na sedacie vankúše, a takto sa záhyby, vzniknuté počas
používania, zmiznú. Záhyby, ktoré sa objavujú v spojitosti s
použitím, sú prirodzené javy, a nedávajú žiaden dôvod pre
sťažnosti.
c. Je charakteristické pre "mäkké" sedadlá, že krycí materiál a
mäkká bavlna, ktorá je všitá pod ňu nie sú tesne pripevnené, sú
voľné a sú zachytené len pri hranách a stehoch. Je typické pre
tento typ sedadla, že sa schúlime do vankúšov pohovky, ale
normálne sedenie na nich je pre nás tiež pohodlnejšie. Významne
sa to líši od pružných sedacích vankúšov pohovky. Keď sa
vankúše zaťažia hmotnosťou tela, poťahový materiál sa tiež
ponorí, inak by sa buď krytie alebo stehy roztrhli. Záhyby, ktoré
sa objavujú v spojitosti s použitím, sú prirodzené javy, a nedávajú
žiaden dôvod pre sťažnosti.
Záhyby tohto charakteru sú dané prirodzeným naťahovaním
poťahového materiálu a nemajú nič spoločného s oslabením
vankúšikov, a nemajú vplyv na kvalitu, odolnosť a životnosť
produktu, preto nemôžu slúžiť ako dôvod pre sťažnosti.
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Grafické znázornenie pokrčenia a záhybov:

Aby množstvo záhybov bolo všade rovnaké, je vhodné
použiť každú sedaciu jednotku, pretože k rozdielom v
záhyboch môže dôjsť v oddelených časti pohovky, ak
použijete niektoré časti častejšie (efekt "obľúbené
miesto").
d. Na modeloch s mäkkým sedacím komfortom poťahový materiál
na sedacej ploche môže vyvinúť hrče a záhyby, ktoré sú prirodzeným dôsledkom mäkkého čalúnenia a preto nepredstavujú
dôvod pre reklamáciu, ak nie sú vyššie ako 4 cm na 70 cm
odseku.
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V. Niekoľko myšlienok o možných dôvodoch
rozdielov komfortu sedenia
a. Štruktúra čalúnenie v rámci rovnakého typového radu produktov
je rovnaký s podobnými prvkami. Na druhej strane, funkčné
prvky alebo rohy a orientálne prvky majú odlišné sedadlá, vďaka
rôznym nosným systémom. Preto je možné, že existujú rozdiely
v úrovni komfortu v rámci jednej súpravy, vzhľadom k rôznym
nosným systém - napr. vinutá pružina, gumený pás, drevená
pružina.
Tento rozdiel, spôsobený štruktúrou, sa nepočíta ako
chyba.
Konštrukčne podmienené usporiadanie sedáku
(rozdiely v tvrdosti sedáku)
		
		
		

Nosag
Gumové popruhy
Pružné drevené lišty

b. Nové kusy nábytku musia prejsť procesom v prvých niekoľko
mesiacov používania: znamená to, že nosný systém a vankúše
strácajú niečo zo svojej tuhosti. Vankúšiky sa prispôsobia
hmotnosti tela a trochu sa zmenia. Každý čalúnený produkt
prechádza týmto postupom.
Rozdiely v sedadlách vzniknuté v dôsledku tohto procesu
je normálny a prirodzený jav a nie je považovaný za chybu,
alebo dôvod pre reklamáciu.
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Aby sa zabránilo významným rozdielom v pohodlí sedadiel tej istej
pohovky, je dôležité používať a zaťažovať každé sedaciu jednotku
rovnako. Ak to zanedbávate, je nevyhnutné, že budú existovať
rozdiely v pohodlí v rámci jednej súpravy.

VI. Niekoľko myšlienok o tkaninách
a. U niektorých typov tkanín (napr.
velúrové a mikrovelúrové tkaniny) je
charakteristické, že sa látka stáva
lesklou a hladkou, tým sú spôsobené
niektoré rozdiely vo svetle a farebných odtieňoch, čo závisí od uhla
dopadu svetla).
Odtlačok tela zostávajúci na povrchu
pohovky sa nazýva "Odrazom
sedenia" (ktorý sa obyčajne vyskytne na kožených poťahoch).
Tento jav nastáva v dôsledku hmotnosti tela a nemá nič spoločného s poťahovým materiálom a neznamená žiadny dôvod pre
reklamáciu.
Ďalším typickým znakom velúrovej látky je zmena farieb, t. j.
podľa dopadu svetla sa môže látka javiť ako svetlejšia alebo
tmavšia. V dôsledku tejto „hry farieb“ môže vniknúť dojem, že
poťah vykazuje farebné rozdiely. Dôvod tejto zmeny farieb
spočíva v tom, že velúrová látka sa všeobecne spracúva na
čalúnenom nábytku v jednom smere a svetlo sa tak – podľa
umiestnenia jednotlivých čalúnených dielov, napr. v jednej rohovej
skupine – odráža rozdielne. To však nie je chyba a nezávisí to
ani od ceny tovaru, ale je to závislé výlučne od látky samotnej
(typická vlastnosť daného tovaru). Ak by ste chceli skontrolovať,
či sa skutočne vyskytujú farebné rozdiely, obracajte čalúnenie
pri okne v rôznych smeroch. Ak podľa dopadu svetla zistíte rôzne
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b.

c.
d.

e.

odtiene, môžete si byť istí, že tu
nejde o chybu.
Vplyvom tlaku a telesného tepla
môže dôjsť k výskytu malých
zmien – takzvaných lesklých stôp
po použití, nazývaných aj zrkadlá
sedenia. Ide pritom o odtiene
(svetlý/tmavý), ktoré sú podmienené premiestnením vlasu
v dôsledku tlaku tela, jeho vlhkosti a tepla pri používaní.
Svetlejší odtieň môže byť zafarbený materiálom tmavšej farby,
ak sa dostane do kontaktu s ním, a to najmä v prípade čiernej
a modrej džínsoviny. Prosím, dbajte na to, aby ste sa vyhli
sedeniu na svetlofarebných tkaninách (takisto ako na koži) v
novom, nedávno pranom, alebo mokrom džínsovom oblečení.
Škvrny od jedla, tekutín, sladkostí, kozmetiky, mastí, fajčenia
alebo liekov nemôžu byť dôvodom pre uplatňovanie záruky.
Zo súprav s látkovým poťahom je nutné pravidelne, avšak opatrne
(nie s použitím najvyššieho sacieho výkonu a pomocou kefy,
ktorá sa obvykle používa na nábytkové látky) vysávať prach tak,
aby došlo k odstráneniu prachu a iných nečistôt. Pri vynechaní
pravidelného vysávania prachu sa častice prachu usadia vo
vláknach látky, čo má za následok, že v prípade svetlých (najmä
bielych) látok poťah zošedivie. V prípade zmeny povrchu kvôli
vynechaniu ošetrovania a čistenia je reklamácia vylúčená.
Upozornenie! Informácie o záručných podmienkach pre látku
novalife dostanete v špeciálnom liste kvality novalife.
Plošné textílie
Pojmom plošné textílie sa označujú tkaniny, v ktorých sa dve
sady priadze prekladajú v pravom uhle. Už pri normálnom sadnutí
si sa môžu na povrchu tvoriť uzlíčky („žmolky“). To sa v odbornom
jazyku označuje ako tvorenie malých chumáčikov v tvare guličiek
- žmolkovanie. Tento jav môže vznikať:
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• v dôsledku skrútenia uvoľnených častíc vlákien tkacích
vlákien
• v dôsledku cudzích vlákien (napr. z častí odevu), ktoré sa
dostanú na poťah. Tento jav sa potom označuje výrazom
cudzie žmolkovanie. Žmolkovanie (vytváranie uzlíčkov) je
možné bez námahy odstrániť pomocou odstraňovača žmolkov
tak, že nedôjde k poškodeniu vlákien látky. Trvanlivosť látky
tým nie je nijako ovplyvnená.
f. Syntetická koža
Pri tomto materiále ide o textilnú nosnú vrstvu (bavlna, zmesová
tkanina), ktorej úžitková plocha má polyuretánový povlak. Materiál
je veľmi poddajný a je príjemný, hebký na dotyk. Jeho štruktúra
je podobná štruktúre kože.
Pokyny pre jej ošetrovanie sú uvedené v špeciálnych odporúčaniach príslušných výrobcov.
g. Ošetrovanie a čistenie rôznych druhov látok
Rovnako ako všetky každodenne používané materiály vyžadujú
aj poťahové látky nábytku pravidelné ošetrovanie, pretože sú
taktiež vystavené silnému znečisteniu spôsobenému prachom
a dotykom. Všeobecne platí zásada, že stav znečistenia nemá
dosiahnuť príliš intenzívny stupeň, aby nedošlo k nadmernej
náročnosti pri nasledujúcom čistení a k preniknutiu nečistôt do
poťahovej látky. Správne vykonávané čistenie a ošetrovanie
zachováva úžitkovú hodnotu vášho čalúneného nábytku.
Existujú dva odlišné spôsoby starostlivosti – udržovanie a
čistenie!
Udržovanie (týka sa všetkých druhov poťahov).
Toto udržovanie je možné postaviť na roveň dennej starostlivosti
o telo človeka. To znamená, že sa pri ňom odstraňujú znečistenia,
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ktoré vzniknú pri každodennom používaní (domáci prach, znečistenia, ktoré vznikli dotykom, atď.), a to pravidelným vysávaním
pomocou hubice na čalúnenie (malá sacia sila) a nasledujúcim
vykefovaním mäkkou kefou v smere česania. Okrem toho je vhodné
poťahovú látku z času na čas utrieť vlhkou – nie príliš mokrou –
kožou, pretože práve v miestnostiach s ústredným vykurovaním je
vlhkosť vzduchu často veľmi nízka. Vlhkosť udržuje pružnosť vlákien
a pôsobí tak pozitívne na životnosť látky. Dbajte však na to, aby bola
koža predtým dôkladne umytá čistou vodou a aby neobsahovala
žiadne zvyšky akýchkoľvek čistiacich prostriedkov pre domácnosť.
Čistenie
Toto čistenie je nutné vykonať len v prípade mimoriadnych znečistení, napr. po malých „nehodách“, ku ktorým môže dôjsť v domácnosti (vyliate nápoje, jedlo, krv, atď.).
Odstránenie škvŕn (pozri vedľa sa nachádzajúcu tabuľku)
Odstránenie škvŕn by mala zásadne vykonať firma špecializovaná
na čistenie čalúnenia. Ak to však napriek tomu chcete skúsiť urobiť
sami, dodržujte pritom nasledovné zásady: Hrubé kusy, napr.
zvyšky jedla odstráňte lyžicou alebo chrbtom noža. Zaschnuté
škvrny v žiadnom prípade neoškrabávajte nechtom, pretože
existuje nebezpečenstvo, že dôjde k poškodeniu vlákien látky.
Kvapaliny sa odstraňujú pomocou savého súkna, smú sa však
len osušiť ľahkými dotykmi – nie ošúchať. Potom je nutné sa najprv
pokúsiť čistiť použitím vlažnej vody (30° C) a šampónu s neutrálnou
hodnotou pH alebo jemného pracieho prostriedku. V žiadnom
prípade nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť, pretože
obsahujú kyselinu a zasiahnú vlákna látky.
Pritom je dôležité postupovať vždy v smere od okraja ku
stredu, aby sa škvrna nezväčšila a aby sa zabránilo tvoreniu
okrajov. Ak chcete použiť čistiaci prostriedok, nikdy ho
neaplikujte priamo na miesto výskytu škvrny. Prostredníctvom
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bieleho, mäkkého a čistého súkna navlhčeného čistiacim
prostriedkom, resp. prostriedkom na odstraňovanie škvŕn
najprv skontrolujte stálosť farby poťahu čalúnenia na mieste,
ktoré nie je priamo viditeľné.
Pokiaľ sú pre určité látky určené zvláštne návody na čistenie (napr.
pri látkach s ochranou proti škvrnám), pre čistenie sú v každom
prípade smerodajné tieto návody. Pre čistenie všeobecne platí, že
je ho nutné vykonať ľahkými pohybmi a bez nadmerného použitia
tlaku. Po odstránení škvŕn je nutné vždy celú plochu – od švu po
šev – otrieť navlhčeným súknom, aby sa zabránilo tvoreniu okrajov.
Vlas najprv vykefujte. Vyčistený kus nábytku sa smie opäť použiť
až vtedy, keď je úplne suchý. Vlas je možné po vyschnutí vysať
vysávačom a ešte raz vykefovať mäkkou kefou.
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Odstránenie škvŕn z textilných poťahov
Vodou rozpustné škvrny
A = dodatočne ošetrite studenou vodou, prípadne roztokom
šampónu s neutrálnou hodnotou a vody. Nikdy nepoužívajte
horúcu vodu, pretože zráža bielkovinu.
B = ošetrite vlažným roztokom šampónu s neutrálnou hodnotou
a vody. Pokiaľ škvrny nie je možné odstrániť týmto roztokom,
znečistené miesta je možné po vysušení dodatočne ošetriť
pomocou čistiaceho benzínu alebo prostriedku na odstraňovanie škvŕn.
C = nenechajte zaschnúť! Ihneď ošetrite vlažným roztokom
šampónu s neutrálnou hodnotou a vody.
Vodou nerozpustné škvrny
D = na ošetrovanie použite rozpúšťadlá, napr. čistiaci benzín, lieh
alebo v obchode bežne predávanú kvapalinu na odstraňovanie škvŕn.
E = nepoužívajte žehličku! Rozdrobte čo najviac a opatrne nadvihnite. Pozor – v prípade velúrových látok existuje nebezpečenstvo poškodenia povrchu.

F = obráťte sa na odborníka.
G = biele súkno navlhčite v roztoku kyseliny citrónovej (1 zarovnaná lyžica na 100 ml studenej vody) a potrite škvrnu. Nános
vykonajte smerom od okraja škvrny k jej stredu.
Znečistenie
Odstránenie škvŕn
pivo
C
maslo
D
krv (zaschnutá)
G
krv
A
bielok/žĺtok
A
farba (emulzia)
D
farba (olej)
D
tuk
D
fixka
D
nápoje/ovocné šťavy
C
kakao/mlieko
B
káva s mliekom
B
žuvačka
F
guľkové pero
B
rúž
B
lak na nechty
D
parfum
B
krém na obuv
B
šalátová omáčka
B
jedlá
B
čaj
C
atrament
B
víno
B/C
Na referenčnú látku Novalife nepoužívajte prostriedky na odstraňovanie škvŕn, pri škodách, ktoré v dôsledku toho vzniknú,
záruka neplatí! Ďalšie informácie nájdete v liste kvality
Novalife.
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VII. Niekoľko myšlienok o drevenej dekorácii
Niektoré produkty sa dodávajú s drevenou výzdobou, ktorá
zvyšuje hodnotu súpravy. Drevo je tiež prírodný materiál, ktorý
má svoju jedinečnú charakteristiku. Vzhľadom na jej prirodzené
vlastnosti (uzly a štruktúra vlákien) môže sa stať, že počas
konečnej úpravy niektoré časti neabsorbujú rovnaké množstvo
farbiva, čo vedie k rozdielom v odtieňoch.
Tomu by sa dalo zabrániť, keby sme použili také chemikálie, ktoré
by pokrývali celý povrch, ale to by znamenalo zároveň aj stratu
prirodzenej charakteristiky dreva.
Rozdiely v odtieňoch nemôžu slúžiť ako dôvod pre sťažnosti.

VIII. Rozmery
Rozmery uvedené v katalógových listoch a na webovej stránke majú
len informačný charakter! Pretože vaša súprava bola zhotovená
formou manufaktúrnej výroby s vysokým podielom ručnej práce, pri
rozmeroch sa môžu vyskytovať odchýlky v hodnote niekoľkých centimetrov.

IX. Funkcie postele
Aby ste uchovali prevádzkyschopnosť vašej pohovkovej postele
počas dlhej doby (v závislosti od intenzity používania), dodržte
nasledujúce dôležité pravidlo:
Na výsuvnom lôžku sa nesmie lôžková časť vyťahovať alebo sklápať
uchopením len na jednej strane (vľavo alebo vpravo). Následkom
takéhoto jednostranného zaťaženia sa kovanie môže poškodiť,
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zdeformovať alebo dokonca vytrhnúť z kostry. Aby k tomu nedošlo,
musia sa funkčné diely uchopiť a ovládať v strede alebo z ľavej
a pravej strany v rovnakej vzdialenosti. Pri nedodržaní horeuvedeného
pravidla sa konštrukcia môže poškodiť a vy môžete stratiť právo na
poskytnutie ručenia a záruky. Ďalším dôležitým pravidlom je, že
skrutky, ktoré spájajú kovanie funkčných častí s kostrou, je nutné
pravidelne kontrolovať v závislosti od častosti použitia. Ak sa zistí
prípadné uvoľnenie skrutiek, je nutné ich dotiahnuť. Otočné, pohyblivé
náhradné diely je nutné v štvrťročných intervaloch namastiť
penetračným olejom. Na rapkáč vyskytujúci sa kvôli vynechaniu
údržby je uplatnenie reklamácie vylúčené.
Pohovky s funkciou na spanie nie sú vhodné pre denné použitie/pre
trvalé použitie, majte to prosím na pamäti pri použití. Funkciu
odporúčame nepoužívať viackrát než 1-2 krát týždenne. (S výnimkou
lôžka s matracom!)
V dôsledku použitej konštrukcie sa môže na niektorých modeloch
vyskytnúť výškový rozdiel medzi plochou sedáka a lôžkom. Tento
rozdiel je nutný z technických dôvodov, vyplýva z konštrukcie a nie
je dôvodom pre reklamáciu.

X. Niekoľko myšlienok o funkcii
U niektorých modelov existujú pracovné funkcie (napr. nastaviteľné
operadlá a lakťové opierky, TV-kreslo, podnožka), ktoré vyžadujú
maximálnu starostlivosť pri ich používaní.
Prosím, dávajte pozor aby ste ovládali vytiahnutím vznikajúce funkcie
(ako priestor na uloženie posteľnej bielizne, náhradná posteľ) schmatnutím oboma rukami v strede, inak môže dôjsť k poškodeniu železného kovania, ak to skúsite na jednej strane.
Aj na to dávajte pozor, aby deti tiež správne použili nábytok.
Nikdy si nesadajte na funkčné prvky (napr. lakťové opierky, opierky
hlavy).
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Pamätajte si prosím pri kúpe, že tieto kusy nábytku s pracovnou
funkciou potrebujú určitý priestor.
Existujú špeciálne karty zobrazujúce správne používanie a starostlivosť o tieto modely.
Pri používaní rôznych funkcií sa vytvoria strapce kvôli "treniu", to
nepredstavuje dôvod pre reklamáciu.
Funkcia náhradnej postele nie je určená pre každodenné použitie,
je len ako príležitostné lôžko.
Poruchy pri pravidelnom používaní nepredstavujú dôvod pre
sťažnosti.
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XI. Ochrana Vášho nábytku
Chráňte svoj nábytok od priameho tepla a slnečného žiarenia,
pretože tieto môžu spôsobiť, že koža sa vysuší a jej povrch sa môže
popraskávať. Dbajte na to, aby ste mali dostatočnú vzdialenosť medzi
pohovkou a vykurovacím zariadením v miestnosti, teplota pohovky
by nemala presiahnuť teplotu miestnosti. Ak to nemôžete uskutočniť,
umiestnite dosku medzi pohovkou a kúrením, aby horúcu vzduch
nepôsobil bezprostredne na nábytok.
Chceme vás upozorniť na to, že pre poťahy z kože LongLife a látky
novalife platia zvláštne záručné podmienky, prečítajte si prosím
priložený záručný list pre LongLife, resp. novalife.
Záruka na produkt je platná len pre normálne použitie v domácnosti.
Záruka neplatí pri verejnom použití, ak to tak nie je presne
špecifikované v objednávke.
Sme presvedčení, že touto brožúrou sme Vám mohli pomôcť.
Podeľte sa s nami o Vašu mienku, a pošlite Vaše poznámky k našim
produktom. My sme radi, ak Vám môžeme kedykoľvek poskytnúť
naše služby.
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