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Dragi kupec,
počaščeni smo, da ste kupili garnituro našega pohištva. Prejeli ste
edinstven kos pohištva Designwerk, ki je ročno izdelan iz
najkakovostnejših materialov in se ujema z vašimi potrebami.
Pred uporabo izdelka vas želimo seznaniti z nekaj uporabnimi nasveti
in pomembnimi informacijami. Želimo si, da bi vam novi kos pohištva
nudil največje udobje in da bi ga povsem izkoristili. Za zagotavljanje
slednjega vas prosimo, da si vzamete nekaj minut in temeljito
preberete Priročnik za uporabnike.

Kupec lahko zaupa v kakovost in ustreznost, saj so izdelki ustrezno
laboratorijsko preizkušeni. Nacionalni svet za akreditacijo preveri in
potrdi vse preizkuse za izdelke, kar pomeni, da izpolnjujejo zahteve
evropskih in nacionalnih predpisov.
Izdelki Kanizsa Trend sledijo zadnjim trendom in smernicam
oblikovanja ter izpolnjujejo zahteve veljavnih tehničnih standardov
(EN 12520).
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I. Splošne informacije
Naslednje informacije so bile izbrane in oblikovane na podlagi
mnenj in vprašanj naših strank.
1. Lahko sončna toplota ali bližina grelnega telesa poškoduje
pohištvo?
Sončni žarki, ki prodirajo v vaš dom, lahko poškodujejo usnje,
pri čemer barva zbledi, usnje pa se razbarva ali izsuši.
Barve vseh vrst usnja lahko vsaj nekoliko zbledijo. Usnje
z dolgo življenjsko dobo LongLife zaradi posebnega
postopka izdelave bolje kljubuje času kot standardne vrste
usnja.
www.longlife.hu
Nobene vrste usnja ni priporočljivo izpostavljati neposredni
sončni svetlobi, saj se lahko intenzivnost barve vseh naravnih
materialov na sončni svetlobi zmanjša. Visokokakovostno
kravje usnje se na primer razbarva po 220 urah izpostavljenosti
ultravijoličnemu sevanju.
Pohištvo v bližini grelnih teles je treba pogosteje vzdrževati,
saj se lahko usnje izsuši, barva pa zbledi.
2. Zakaj se usnje razteza?
V primeru raztezanja usnja ni razlogov za pritoževanje, saj je
to naravna značilnost vseh vrst usnja.
Usnje je material z določenimi naravnimi znamenji. Ta znamenja
so bolj ali manj vidna, saj so na obdelanem usnju vidne vse
poškodbe živali, od prask do pikov komarjev ali obadov, in tudi
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rane, nastale med boji z drugimi živalmi. Tovrstna znamenja
seveda ne predstavljajo razlogov za pritožbe.
3. Kolikšna je življenjska doba usnja?
Ohranjanje usnja s strojenjem omogoča odpornost na vse
procese gnitja in razkroja.
Usnje je zaščiteno pred bakterijami in molji.
Posebna zaključna obdelava pripomore k trpežnosti, odpornosti
in vrednosti usnja.
Določeni madeži, zlasti agresivni, kot so mastni madeži hrane,
ličil ali loščila za čevlje, razkrojijo naravna vlakna, kar lahko
vpliva na trpežnost usnja.
4. Ali je usnje na občutek hladno?
To je star, vendar še vedno pogost predsodek. Izhaja iz časov,
ko postopek strojenja še ni dosegal sodobnih standardov.
Danes pa je postopek strojenja podoben delu zlatarjev ali
brusilcev diamantov. Usnje je ob prvem stiku hladno, nato pa
vpije telesno toploto.
Zrak, ki izolira in uravnava temperaturo, obstane med vlakni in
celicami, zato se usnje segreva počasneje kot tkanina, vendar
še vedno zelo hitro.
Usnje se od prvega stika naprej postopoma navzame telesne
temperature ter izravna vlažnost in temperaturo.
Hladen občutek usnja izvira iz časov, ko so uporabljali usnje,
obdelano z močnimi barvami. Vendar pa tudi najcenejše in
močno prevlečeno usnje bolje prepušča vlago in zrak ter
izravnava temperaturo kot katero koli umetno usnje. Umetno
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usnje se ne bo nikoli navzelo temperature človeškega
telesa.
5. Zakaj na nekaterih tkaninah ostanejo vidne sledi dotikov?
Ta pojav temelji na lomljenju svetlobnih žarkov na posameznih
nitih tkanine. Če pogladite površino s tkanino prevlečene zofe, so
na njej vidni svetlejši in temnejši odtenki. Slednji se pojavijo zaradi
značilnosti tkanine in njenih niti ter rabe in ne predstavljajo razloga
za pritožbo.
6. Zakaj usnjeno oblazinjenje na videz ni enako po celotni
površini?
Znamenja in druge nepravilnosti na koži (kjer vlakna ohranijo svoj
naraven videz) so naravne značilnosti surove kože in zgolj potrjujejo
njeno pristnost. Povsem pričakovano je, da govedo med pašo na
polju ali v bližini bodeče žice oz. v hlevu utrpi določene poškodbe,
te poškodbe pa nikakor ne vplivajo na življenjsko dobo živalske
kože. Nasprotno, ravno te poškodbe so znak naravne reje živali.
Ker narava ne dopušča, da bi nanjo kakor koli vplivali, so barvne
in površinske nepravilnosti povsem naravne in lepe ter prispevajo
k edinstvenosti zof.
Zato ta pojav ne predstavlja razlogov za pritožbo.
7. Zakaj pride do razlik v barvi materiala, s katerim je oblečeno
pohištvo, če dokupim element k že obstoječemu kompletu usnjenega pohištva?
Vsaka vrsta surove kože ima različne značilnosti.
 Določenih delov kože (na hrbtu, križu, trebuhu itd.) ni mogoče
enakomerno obarvati.
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Naravne značilnosti usnja:

8

Gubitak strukture kože

Vruči pečat

Dobro zalječeni ožiljci

Greška kod oderanja

Vene

Bore

Zalječeni ožiljci poslije operacije

Vratne bore

Oznake od rogova

Neravnomjerna struktura

Oznake ugriza krpelja

Mrlje od gnojiva

Ožiljak od strugalice

Ožiljak od loše zacijeljene rane

Oštečenja od šibanja

Oznake od rogova
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 Barve so prozorne, zato so na znamenjih na videz svetlejše,
na drugih delih pa temnejše.
 Na zgradbo vlaken kože vpliva tudi naravno okolje in prehrana
govedi.
Pri naknadnem naročanju izdelkov (če želite na primer razširiti
garnituro pohištva Designwerk) se morate zavedati zgoraj navedenih
dejstev in pričakovati barvno razliko, ki pa ne predstavlja razloga za
pritožbo.

II. Deli in glavne značilnosti
posameznih kosov pohištva
1. Odstranjevanje embalaže:
ne uporabljajte noža ali ostalih ostrih orodij, saj lahko poško
dujete material.
Poškodbe med odstranjevanjem embalaže ne predstavljajo
razloga za pritožbo. V primeru poškodb med dobavo morate
embalažo shraniti za pregled s strani našega strokovnjaka. Po
odstranitvi folije s škarjami odrežite trak, namenjen pritrjevanju
premičnih delov, npr. zložljive postelje.
Potem ko odstranite embalažo z oblazinjenega kavča, za boljši
videz kavča narahlo pretresite in oblikujte blazine za sedenje in
naslonilo ter izgladite in poravnajte prevleko, kot je prikazano na
sliki. Vsa morebitna dodatna vprašanja naslovite na službo za
kupce.
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2. Glavne značilnosti oblazinjenih delov:
Elementi zofe so med izdelavo povsem oblazinjeni, kar pomeni,
da so oblazinjeni naslonjalo, sedežni del in naslonjalo za roke. Po
želji nekaterih strank hrbtno stran prevlečemo z nadomestkom
tkanine.
3. Ogrodje:
Stabilnost pohištva zagotavlja ogrodje,
izdelano iz vlaknenih plošč in žaganih
izdelkov, skladnih s standardom E1.
Podporni sistem sestavljajo vzmet in/
ali lesena vzmet ali osnova iz vlaknenih
plošč ter gumijasti trak pod sedalnim
delom, medtem ko je v naslonjalu uporabljen trak iz plastike/
vrečevine in/ali gume.
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Prepričajte se, da nihče ne bo sedal na zofo zviška ali sedel na
naslonjalu za roke oz. funkcionalnih delih. Zagotovite, da noge
med premikanjem ne bodo obremenjene zgolj na eni strani, saj
se lahko zlomijo. Poškodbe zaradi nepravilne rabe ne predstavljajo
razloga za pritožbo.

III. Pravo usnje
Prepričani smo, da vam je pri nakupu usnjenega pohištva zelo
pomembna raznolikost, ki jo lahko ustvari zgolj narava. Prav tako
menimo, da znate ceniti tudi vsa znamenja na usnju, ki so posledica
naravnih poškodb, ter majhna odstopanja v barvi in sestavi, ki so
nastala zaradi naravnega okolja in prehrambenih navad živali.
Slednja pa dajejo usnju njegove posebne značilnosti in poudarjajo
njegovo pristnost. Zaradi teh nepravilnosti je vsak kos surove
živalske kože edinstven za poznavalce. Naravna znamenja ne
zmanjšujejo vrednosti garniture, temveč predstavljajo edinstveno in
posebno značilnost posameznega kosa pohištva in niso razlog za
pritožbo.
Vsak kos usnjenega pohištva je edinstven in neponovljiv. Upoštevajte,
da kos usnja pomeni del narave same.
1. Zgodovina usnja
Zgodovina usnja sega skoraj 6000 let v preteklost. Prvi postopek
strojenja je izumil pračlovek, ko je pričel s sušenjem živalske kože
ob ognju. Do konca 19. stoletja je človek odkril prve minerale za
strojenje kože. Zahvaljujoč razvoju kemikalij in drugih naravnih snovi
so postopki strojenja zelo napredovali. Priznati moramo, da noben
material ne združuje toliko prednosti kot usnje. Usnje diha, je mehko
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in gladko ter preprosto za vzdrževanje in čiščenje. Usnje je toplo,
mehko in izjemno lepo. Ima značilen vonj naravnega.
S tem potrjujemo, da je usnje, ki ga uporabljamo za izdelavo
pohištva, strokovno obdelano in strojeno iz najkakovostnejše
kože goveda ter izpolnjuje vsa zadevna pravila in standarde.
Izpolnjevanje vseh standardov zagotavljamo z rednimi preverjanji
kakovosti dobavljenih surovin in pregledi s strani neodvisnih
organizacij.
2. Splošna navodila za vzdrževanje
Kmalu boste spoznali, da vzdrževanje usnja ni tako zapleteno, kot
ste morda mislili.
V izogib morebitnim nevšečnostim (npr. prekinitvi veljavnosti
garancije) vam priporočamo, da uporabljate izključno priporočena
čistilna sredstva.
Splošne informacije o pripravi usnja
- Zelo je pomembno, da usnjenega pohištva ne izpostavljate
neposredni sončni svetlobi in toploti, saj se lahko usnje
izsuši in izgubi sijaj ter elastičnost. Neposredna sončna
svetloba, grelna telesa in vsa umetna svetloba lahko
vplivajo na obledelost usnja. Neposredna bližina grelnih
teles ali talno gretje lahko vpliva na izsušitev usnja in ga
poškoduje.
- Usnja nikoli ne sušite s sušilnikom za lase.
- Usnja nikoli ne vzdržujte z loščili za čevlje.
- Vsa topila, kot so odstranjevalci madežev, terpentinovo
olje, alkohol, bencin ali vosek itd. oz. kozmetična sredstva,
na primer losjon za telo, lahko resne poškodujejo usnje.
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- Pazljivo ravnajte z razpršili za obdelavo usnja. Pred uporabo
skrbno preberite navodila in se seznanite s tem, ali lahko
razpršilo uporabljate v zaprtih prostorih ter ali ima zdravju
škodljive posledice. Pod nobenim pogojem ne uporabljajte
razpršil za obdelavo usnja, ki jim je potekel rok uporabe, saj
lahko škodujejo vašemu zdravju.
- Prah ostane na površini usnja, zato ga je z usnja lažje odstraniti kot iz tkanine.
Pred čiščenjem usnjene zofe pozorno preberite naslednja
navodila:
Zofe ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in toploti ter
prekomerni vlagi. Na usnje skladno s pogostostjo uporabe nanašajte
samo priporočena sredstva za obdelavo usnja, vendar vsaj enkrat
na šest mesecev. Sredstvo za obdelavo usnja je priporočljivo nanesti
vsaj 2- do 3-krat letno, da usnje ohrani svoja izvirna barvo in lesk ter
da ostane prijetno na otip. Uporabite ustrezno sredstvo za obdelavo
usnja šest mesecev po nakupu kosa pohištva.
Postopek:
majhno količino sredstva za obdelavo usnja nanesite na mehko krpo
in ga s krožnimi gibi enakomerno razporedite po celotni površini zofe.
Po približno treh urah se sredstvo za pripravo usnja vpije globoko v
usnje, ki postane mehko in preprosto za nadaljnje vzdrževanje.
Prah na pohištvu redno čistite s suho krpo.
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3. Odstranjevanje madežev:
1. V primeru razlitja tekočine po površini jo popivnajte. Mastne
nečistoče, na primer kremo, loščilo za čevlje, šminko ali
hrano, odstranite s papirnato brisačo in jih ne drgnite.
2. Na gobo nanesite nekaj čistilnega sredstva.
3. Počakajte do nastanka pene, nato pa jo nanesite v velikih
količinah ter pustite, da se vpije v umazanijo. S krožnimi gibi
odstranite madež, vendar ne drgnite površine.
4. Obrišite jo s čisto papirnato brisačo.
5. Pustite, da se čista površina osuši (približno 45 minut).
6. Majhno količino sredstva za obdelavo usnja nanesite na
mehko krpo in ga s krožnimi gibi enakomerno razporedite po
celotni površini zofe. Po približno treh urah se sredstvo za
pripravo usnja vpije globoko v usnje, ki postane mehko in
preprosto za nadaljnje vzdrževanje.
Prah
Prah odstranite z mehko, suho krpo.
Hrana in maščoba
Nemudoma odstranite mastne madeže, mesto očistite s priporočenim
čistilnim sredstvom in nanj nanesite sredstvo za obdelavo usnja.
Suhe nečistoče
Suhe madeže pazljivo odstranite z vlažno krpo in priporočenim
čistilnim sredstvom. Površino obrišite z volneno krpo in nanesite
sredstvo za obdelavo usnja.
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Tekočine
Morebitne razlite tekočine nemudoma popivnajte in mesto očistite s
priporočenim čistilnim sredstvom. Pod nobenim pogojem ne drgnite
površine. Pustite, da se madež posuši, in nanesite sredstvo za
obdelavo usnja.
Za več informacij se obrnite na naše predstavnike in oddelek za
pomoč strankam, ali obiščite spletno stran:
www.designwerk.hu
Dragi kupec,
življenjsko dobo vaše zofe, izdelane iz usnja z dolgo življenjsko dobo
LongLife, lahko podaljšate z izdelki za nego usnja. Zaradi edinstvenih
lastnosti tega kompleta za nego lahko usnje dolgo časa ohrani svojo izvirno
in intenzivno barvo. Izdelek za nego usnja obnavlja zaradi vsakodnevne
uporabe izrabljeno zaščitno plast, ki ščiti usnje pred vlago, maščobami in
nečistočami vseh vrst. Vprašanja naslovite na svojega prodajalca.
4. Več informacij o materialu oblazinjenja lahko pridobite pri
naših prodajnih predstavnikih.
Lepljeno usnje
Izraz "lepljeno usnje" se navadno uporablja, ko je prava tekstura
usnja pobrušena, na usnje pa je nalepljena umetna tekstura. V
primerjavi z drugimi vrstami usnja je lepljeno usnje močnejše in
trpežnejše, hkrati pa tudi bolj robato in manj zračno.
Cepljenec
To usnje je izdelano iz spodnje plasti kože (cepljenca) s postopkom,
pri katerem se najprej po površini raztopi posebna vrsta lepila, nato
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pa se nanj nanese tanka plast obarvanega poliuretana. Naravna
površina usnja je slabo vidna. Navadno je na voljo v temnejših barvnih
odtenkih in se pri raztezanju posvetli. Usnje, ki se z raztezanjem posvetli
("pull-up"), s časom in uporabo pridobi "ponošen" videz, ob gubanju
ali praskah pa se posvetli. To je edinstvena značilnost te vrste usnja,
ki mu daje starinski videz in ne predstavlja razloga za pritožbo.
Naravno usnje napa (anilinsko usnje)
Usnje z anilinskim zaključnim premazom je z barvili barvano usnje.
Usnje z zaključnim premazom iz anilina je mogoče izdelati samo iz
najkakovostnejših kož z zelo malo nepopolnostmi. Tovrstno usnje je
mehko, upogljivo in velja za najkakovostnejšo vrsto usnja.
Namen zgornje plasti anilina je izdelava na videz "naravnega" usnja.
Slaba stran anilinskega premaza je, da je z anilinom barvano usnje
zaradi naravne poroznosti kože bolj dovzetno za vpijanje tekočin.
Če usnje ni prevlečeno z zaključnim premazom, lažje diha, vendar
je hladnejše na otip.
Barvano usnje napa (polanilinsko usnje)
Polanilinsko barvano usnje je barvano s postopkom prepajanja in
prevlečeno s tanko zaključno plastjo. Mehkobo in popoln občutek
anilinskega usnja združuje z zaščitnimi prednostmi zaključnega premaza.
S prepajanjem usnja z barvo pred nanosom zaključnega tankega
premaza je mogoče doseči enakomerno obarvanost. Usnje pri tem
ostane mehko in ne izgubi naravnega videza in dobrih značilnosti.
Usnje nubuk
Usnje nubuk je brušeno anilinsko usnje, njegova zgradba pa je
podobna žametu na usnjeni površini. Mnogi to usnje zamenjujejo s
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semišem. Semiš je spodnja plast usnja, ki se dotika živalskega mesa,
usnje nubuk pa nastane kot posledica obdelave zgornje strani.
Tkanina Novalife
Tkanina Novalife je prva tkanina, ki je zaradi svoje zgradbe podobna
usnju. Ta visokokakovostna mehka tkanina omogoča tolikšno
odpornost, da je tudi madežem odklenkalo, saj jih je mogoče preprosto
očistiti z nekaj vode in mehko krpo. Vendar je pomembno, da madeže
na vseh tkaninah Novalife in drugih tkaninah odstranimo takoj po
njihovem nastanku. Zahvaljujoč trpežnosti tkanine je ta izjemno
mehak material tudi izjemno trpežen.
Ob nakupu zofe, oblazinjene z materialom Novalife, boste prejeli
poseben prospekt z dodatnimi informacijami.
www.novalife.hu
Drugo blago
V prodajalni si lahko ogledate list s tehničnimi podatki o materialu
tkanine, iz katere je izdelan kavč. Upoštevajte, da vse vrste blaga
nimajo enakih lastnosti odpornosti proti obrabi zaradi drgnjenja, ki
lahko učinkuje na trajnost materiala prevleke kavča.
Pomnite, da lahko v primeru naknadnega naročila nastanejo
odstopanja v barvi, zgradbi in občutku materiala oblazinjenja. Zgoraj
navedene razlike ne predstavljajo razloga za pritožbo.
Podjetje Kanizsa Trend ne bo odgovarjalo za prenos barve na svetlo
usnje in tkanino ob stiku z barvanim jeansom, novimi oblačili,
blazinami itd., ki še niso bila nikoli oprana ali očiščena, oz. ob stiku
s temnimi bombažnimi izdelki. Če se površina tkanine razbarva na
zgoraj navedene načine, slednje ne predstavlja razloga za
pritožbo.
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IV. Nekaj mnenj o morebitnih razlogih
za gube na materialu oblazinjenja
Usnjeno pohištvo postane z vsakodnevno uporabo zgubano kot vsak
usnjen izdelek (npr. čevlji, torbice, plašči), vendar to zgolj prispeva
k lepoti in edinstvenosti zofe.
a. Lepota modelov je še poudarjena z nežnimi gubami okrasnih
šivov, ki še močneje izražajo edinstvene značilnosti zofe.
b. Značilnost "vzmetenih" sedalnih delov je, da se ne pogreznemo
pregloboko v blazine, saj je sedalni del bolj stabilen in hkrati tudi
bolj udoben. Bistveno se razlikuje od zof z mehkim sedalnim
delom. Material oblazinjenja pohištva je napet čez blazine sedalnega dela, zato se gube, ki nastanejo med sedenjem na zofi,
zgladijo. Gube, ki nastanejo med sedenjem na zofi, so povsem
naraven pojav in ne predstavljajo razloga za pritožbo.
c. Značilnost "mehkih" sedalnih delov je, da material oblazinjenja
pohištva in nanj prišita mehka vata nista povsem fiksna, ampak
sta gibljiva in pritrjena samo na robovih in šivih. Za tovrstne
sedalne dele je značilno to, da se pri sedenju povsem pogreznemo vanje, in blazine, ki nas med sedenjem za večje udobje
dobesedno "objamejo". Občutno se razlikuje od vzmetenega
sedalnega dela. Ob obremenitvi blazine s težo telesa bi moral
material oblazinjenja pohištva izravnati vdolbino, saj se v nasprotnem primeru prevleka ali šivi raztrgajo. Gube, ki nastanejo med
sedenjem na zofi, so povsem naravne značilnosti in ne predstavljajo.
Tovrstne gube nastanejo zaradi naravnega raztezanja materiala
oblazinjenja in niso povezane z zrahljanjem blazine ter hkrati
ne vplivajo na kakovost, trpežnost in življenjsko dobo izdelka,
zato ne predstavljajo razloga za pritožbo.
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Grafični prikaz izboklin in gub:

Za zagotavljanje enakomernega števila gub je priporočljivo uporabljati vsako enoto sedalnega dela, saj so lahko različni deli zofe
različno nagubani zaradi pogostejšega sedenja na določenih
delih (učinek "najljubšega mesta").
d. Na modelih z mehkim udobnim sedežem se lahko material
prevleke zmečka in zguba, kar je običajen pojav na mehkem
oblazinjenju in zato ni upravičen predmet pritožbe, če ne presega
4 cm po površini 70 cm.
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V. Nekaj mnenj o morebitnih
razlogih za razlike v udobju
a. Pri podobnih kosih je sestav oblazinjenih delov ene skupine
izdelkov enak. Po drugi strani pa imajo elementi, ki služijo določenemu namenu, kotni elementi ali otomani zaradi različnega
podpornega sistema različne elemente za sedenje. Zato so zaradi
različnih podpornih sistemov, npr. vzmeti, gumijastega traka ali
lesene vzmeti, mogoča odstopanja v ravni udobja na različnih
kosih ene garniture.
Razlika v udobju zaradi zgradbe se ne šteje kot
napaka.
Struktura sedal v povezavi s strukturo
(razlike v trdoti sedala)
		
		
		

Nosag
Gumijasti trakovi
Vzmetne letve

b. Novi kosi pohištva so v prvih mesecih uporabe podvrženi določe
nemu procesu, to pomeni, da podporni sistem in blazine postanejo mehkejši. Blazine se prilagodijo teži telesa in nekoliko
preoblikujejo. Temu postopku so podvrženi tudi vsi oblazinjeni
izdelki.
Razlika v udobju sedenja je zaradi tega procesa povsem
pričakovan in naraven pojav ter se ne šteje kot napaka ali
razlog za pritožbo.
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V izogib velikim razlikam med udobjem sedenja na različnih mestih
ene zofe je pomembno, da vsak element enakomerno obremenjujete
in uporabljate.
Če tega ne storite, so razlike v udobju sedenja na eni garnituri
neizogibne.

VI. Nekaj mnenj o tkanini
a. Za nekatere vrste tkanin (npr. velur
in mikrovelur) je značilno, da so
zaradi različnega kota padca svetlobe
na barvo videti svetleče in gladke.
Sled, ki ga telo pusti na površini zofe,
se imenuje "obris sedenja" (ta se
pojavi tudi na usnjenih sedalnih
delih).
Ta pojav nastane zaradi teže in
toplote telesa in ni povezan z materialom oblazinjenja pohištva
ter ne predstavlja razloga za pritožbo.
Ta pojav je posledica teže in toplote telesa in ni nikakor povezan
z materialom prevleke, tj. ni utemeljen vzrok za pritožbo.
Druga značilnost velurja je učinek prelivanja barv, kar pomeni,
da odvisno od svetlobe, ki pada na površino, velurno blago deluje
svetleje ali temneje. Zaradi igre barv se zdi, da ima prevleka
različne barvne topline. Velurni material da učinek prelivanja barv,
ker ga običajno nanašajo na oblazinjeno pohištvo z enosmernimi
gibi, in tako svetloba – odvisno od tega, kje je nameščeno posamezno oblazinjeno pohištvo, na primer sestavljena skupina –
odseva drugače.
Ta pojav ni napaka in ni odvisen od cene, ampak je izključno
odvisen od same tkanine (tipična lastnost blaga).
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Če se želite prepričati, da resnično
ni razlik v barvi, stopite pred okno
in obračajte blazino v različne
smeri. Če opazite različno
senčenje, odvisno od tega, kako
pada svetloba na blazino, ste
lahko prepričani, da v tem primeru
ne gre za napako.
Pod pritiskom in toploto telesa
nastopijo manjše spremembe – t. i. lesk po uporabi, tudi sij po
sedenju. V tem primeru gre za senčenje (svetlo/temno), ki ga
povzroči premik v floru zaradi pritiska telesa, vlage in temperature med vsakodnevno uporabo.
b. Svetlejši odtenki se lahko ob stiku s temnejšimi barvami razbarvajo, zlasti v primeru stika s črnim ali modrim jeansom. Izogibajte
se sedenju na svetlih tkaninah (in usnju) z novimi, nedavno
opranimi ali mokrimi oblačili iz jeansa.
c. Madeži hrane, tekočin, sladkarij, kozmetike, živalskih
iztrebkov ali zdravil ne predstavljajo razlogov za uveljavljanje
garancije.
d. Kavče s prevlekami iz blaga je treba redno sesati, vendar
previdno (s pomočjo sesalne šobe za pohištvo), tako da
čistite prah in drugo onesnaženje. Neupoštevanje tega navodila, tj. neredno sesanje pohištva, vodi k sivenju svetlejših
delov (predvsem belih). Spremembe površine zaradi nerednega čiščenja pohištva niso utemeljeni razlog za pritožbo.
Za nadaljnje informacije, prosimo, pokličite našo službo za
stranke.
Pozor! Za dodatne podrobnosti glejte brošure o garancijskih
pogojih, ki veljajo za tkanine Novalife.
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e. Ravna tkanina
Ravna (flat) tkanina je termin, ki se uporablja za vrste tkanin iz
dveh nizov niti, prekrižanih v desnih kotih. Med normalnim sedenjem lahko spodbudite »luščenja« na površini blaga. Tehnični
termin je »piling«. Ta pojav je lahko posledica:
• zvijanja prostih pramenov niti tkanine;
• vdora tujih niti (na primer od kosov oblačil) v prevleko; pri tem
gre za zunanji »piling« (nastajanje vozlov), ki ga enostavno
odstranite z rezalnikom kosmov, ne da bi poškodovali niti
tkanine. S takšnim ravnanjem ne škodujete dolgotrajni trdnosti
tkanine.
f. Tekstilno usnje
Ta vrsta materiala ima nosilno snov iz tekstila (blago, mešano
blago) in uporabno površino prevlečeno s poliuretanom. Je zelo
mehek in prijeten, gladek na otip. Struktura je podobna usnju.
Navodila za vzdrževanje te vrste materiala so zajeta v posebnih
priporočilih izdelovalca.
g. Vzdrževanje in čiščenje vrst blaga
Enako kot velja za vse materiale, ki jih uporabljamo vsak dan,
je treba redno vzdrževati tudi prevleke pohištva, saj je tudi tu
blago izpostavljeno stalnemu onesnaženju s prahom in stikom
s kožo. Na splošno pohištva ni dobro dolgotrajno onesnaževati,
saj s tem otežimo čiščenje in tvegamo, da umazanija prodre v
blago prevleke. S pravilnim čiščenjem in vzdrževanjem oblazinjenega pohištva vzdržujete tudi vrednost pohištva.
Med vzdrževanjem in čiščenjem je razlika!
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Negovalno vzdrževanje (velja za vse vrste prevlek)
Takšno vzdrževanje lahko primerjamo z dnevno osebno higieno
ljudi. Zajema čiščenje onesnaženja, ki nastane med vsakodnevno
uporabo (prah, stik s kožo itd.), tj. z rednim sesanjem z nastavkom
za oblazinjenje (majhna moč sesanja) in naknadnim krtačenjem
blaga z mehko krtačo v smeri giba. Poleg tega blago prevleke
občasno obrišite z mokrim – ne premokrim – pralnim usnjem,
saj je, predvsem v centralno ogrevanih bivalnih prostorih,
vsebnost vlage prenizka. Vlaga ohranja prožnost vlaken in to
pozitivno učinkuje na dolgotrajno trdnost vlaken. Čistilno usnje
najprej dobro sperite s čisto vodo in očistite vse ostanke kakršnih
koli hišnih čistil.
Čiščenje
Čistite le neobičajno onesnaženje, kot so madeži zaradi manjših
»nesreč«, ki se pogosto zgodijo doma (razlita pijača, hrana, kri
itd.).
Odstranjevanje madežev (glej preglednico v nadaljevanju)
Načeloma madeže odstrani strokovno usposobljen čistilec
oblazinjenja. Če želite odstranite madež sami, upoštevajte
naslednje: Koščke, na primer ostanke hrane, ostranite z žličko
ali topo stranico noža. Posušenih madežev ne poskušajte
spraskati s površine s svojimi nohti, saj lahko poškodujete vlakna
blaga. Madeže tekočin očistite z vpojno krpo, tj. madeže samo
otirajte – ne drgnite. Nato poskusite najprej očistiti z mlačno vodo
(30° C) in pH-nevtralnim šamponom ali blagim detergentom. V
nobenem primeru ne čistite s hišnimi čistili. Ta čistila vsebujejo
kisline in kot taka lahko poškodujejo oziroma načnejo vlakna
blaga.
Pomembno: čistite od zunaj proti sredini, tako da se madež
ne poveča in da ne nastanejo krogi. S čistilnim sredstvom
nikoli ne začnite čistiti neposredno na madežu. Najprej,
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preizkusite čistilo na skritem mestu prevleke in se prepričajte,
da je barvasto blago obstojno, in sicer z belo, mehko, čisto krpo,
namočeno v čistilno sredstvo ali odstranjevalec madežev.
Če za sredstvo veljajo posebna navodila čiščenja (na primer, če
material vsebuje zaščito proti madežem), so seveda takšna navodila
pomembna tudi za čiščenje prevleke. Na splošno velja, da čistite z
rahlim otiranjem in premočnim pritiskanjem. Potem ko odstranite
madež, celo površino obrišite z vlažno krpo – od šiva do šiva – in
preprečite nastajanje krogov. Nato s suho krpo odstranite naneseno
čistilo in na koncu skrtačite flor. Preden ponovno uporabite očiščen
kos pohištva, počakajte, da se popolnoma posuši. Potem ko se
posuši, lahko flor posesate in z mehko krtačo ponovno skrtačite.
Odstranjevanje madežev s prevleke iz blaga
Madeži, topni v vodi
A = Očistiti madež s hladno vodo, po možnosti z raztopino
Ph-nevtralnega šampona in vode. Ni dovoljeno čistiti z vročo
vodo, saj beljakovine koagulirajo.
B = Očistiti madež z mlačno raztopino iz Ph-nevtralnega šampona
in vode. Če madeža ni možno odstraniti na ta način, ga lahko
obdelate pozneje, ko se posuši, s čistilnim topilom ali odstranjevalcem madežev.
C = Ne pustiti madeža, da se posuši! Madež očistiti takoj z mlačno
raztopino pH-nevtralnega šampona in vode.
Madeži, netopni v vodi
D = Očistiti madež s topilom, kot je benzen, etanol ali odstranjevalec madežev, ki je naprodaj v maloprodaji.
E = Ne likati! Kolikor je možno zdrobiti in previdno odstraniti.
Previdno – pri velurju nevarnost površinskih poškodb.
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F = Vprašati strokovnjaka.
G = Zmočite belo krpo z raztopino citronske kisline (1 čajna žlička
na 100 ml mrzle vode) in nanesite na madež. Madež čistite
od roba proti sredini.
Madeži
pivo
maslo
kri (zastarana)
kri
beljak/rumenjak
barva (lateks)
barva (oljnata)
mast
flomaster
pijača/sokovi
kakav/mleko
kava z mlekom
žvečilni gumi
kemični svinčnik
šminka
lak za nohte
parfum
polirno sredstvo za čevlje
solatna omaka
hrana
čaj
črnilo
vino

Odstranjevanje madežev
C
D
G
A
A
D
D
D
D
C
B
B
F
B
B
D
B
B
B
B
C
B
B/C

Materiala prevlek novalife ni dovoljeno obdelovati s topili, saj
poškodujejo prevleko in to posledično pomeni razveljavitev garancije.
Za podrobnosti skrbno preberite garancijski list novalife.
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VII. Nekaj mnenj o lesenem okrasju
Nekateri izdelki so okrašeni z lesenim okrasjem, ki zviša vrednost
garniture. Les je prav tako naraven material z edinstvenimi
značilnostmi. Določeni deli lesa zaradi svojih naravnih značilnosti
(grč in vlaknene strukture) med končno obdelavo ne vpijejo enakih
količin barvil, zaradi česar se pojavijo različni odtenki.
Opisanemu se je mogoče izogniti z uporabo kemikalij, ki omogočajo
prekrivanje celotne površine, vendar bi se s tem izgubile naravne
značilnosti lesa.
Odstopanja v barvnih odtenkih ne predstavljajo razloga za
pritožbo.

VIII. Velikosti
Velikosti, označene v katalogih in na domači spletni strani, so le
informativne. Ker je sedežna garnitura ročno izdelana, so možne
razlike nekaj cm v velikostih.

IX. Funkcije postelje
Za dolgotrajno delovanje kavč postelje (odvisno od intenzivnosti
uporabe), prosimo, upoštevajte naslednje pomembno pravilo:
Posteljo v postelji ni dovoljeno vleči ven ali potiskati noter tako, da
jo držite le za eno stran (desno ali levo). Med takšnim ravnanjem se
pritrdila hitreje obrabijo, poškodujejo ali celo izstopijo in okvira. Torej,
obvezno upravljajte dele za izvlečenje ali nagibanje na sredini
oziroma na obeh straneh (na desni in levi skupaj) hkrati.
Ob neupoštevanju zgornjega navodila tvegate poškodbe konstrukcije
in izničenje garancije.
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Priporočamo tudi redno pregledovanje vijakov in navojev pritrdil na
elementih z mehanizmi. Vse zrahljane vijake privijte. Vsake tri mesece
nakapajte nekaj kapljic vzdrževalnega olja z zaščito proti rji med vse
premične tečaje. Zvok škripanja, ki je posledica pomanjkljivega
vzdrževanja, ni utemeljen vzrok za pritožbo.
Prosimo, upoštevajte, da kavč postelja, ki ste jo kupili, ni primerna
za vsakodnevno uporabo (to ne velja za postelje s posteljnim vložkom
oz. žimnico). Naše postelje v postelji so oblikovane in izdelane za
občasno uporabo, tj. enkrat ali dvakrat na teden.
Pri nekaterih modelih, glede na njihovo konstrukcijo, ko odprete
posteljno strukturo, opazite odstopanje v višini med posteljo in
sedalno površino. To odstopanje je tehnična lastnost konstrukcije in
ne velja za utemeljeno pritožbo.

X. Nekaj mnenj o uporabi
Nekateri modeli imajo določene namembne elemente (kot so
nastavljivo naslonjalo ali naslonjalo za roke, naslanjač za gledanje
televizije, podnožnik), z njimi pa je treba med njihovo uporabo ravnati
posebej pazljivo.
Prepričajte se, da izvlečni element (npr. zložljivo posteljo ali posteljo
za goste) izvlečete z obema rokama, pri čemer primete sredinski
del, saj se lahko v nasprotnem primeru oz. v primeru potega zgolj
ene strani železno okovje poškoduje.
Prepričajte se, da otroci prav tako pravilno uporabljajo pohištvo.
Nikoli ne sedajte na elemente, ki imajo določen namen (npr. naslonjalo
za roke, naslonjalo za glavo).
Med nakupom upoštevajte, da kosi z določenim namenom potrebujejo
določen prostor.
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Na voljo so posebne kartice, na katerih je prikazana pravilna uporaba
teh modelov.
Obrabljenost zaradi "trenja", ki nastane pri rabi različnih funkcij, ne
predstavlja razloga za pritožbo.
Izvlečna postelja za goste ni namenjena vsakodnevni, temveč zgolj
občasni uporabi.
Napake, nastale med uporabo pohištva, ne predstavljajo razloga za
pritožbo.
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XI. Zaščita pohištva
Pohištvo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in toploto, saj
se lahko usnje izsuši, njegova površina pa razpoka. Med zofo in
grelnimi telesi v prostoru morate omogočiti dovolj prostora, da se
zofa ne segreje in ne preseže sobne temperature. Če slednjega ne
morete zagotoviti, med zofo in grelno telo namestite ploščo za
toplotno zaščito.
Spremljevalni materiali novalife in LongLife vključujejo posebne
garancijske pogoje, zato, prosimo, natančno preberite priložene
garancijske liste.
Garancija za izdelek pokriva le normalno uporabo izdelka v
gospodinjstvu. Garancija ne velja za skupno rabo, če ni tako posebej
določeno v naročilu.
Prepričani smo, da vam bo ta priročnik v veliko pomoč. Sporočite
nam svoja mnenja in pripombe o naših izdelkih. Z veseljem smo vam
kadar koli pripravljeni priskočiti na pomoč.
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