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Драги купци,
Почаствовани смо што сте од нас купили гарнитуру намештаја. 
Добили сте јединствени комад Designwerk намештаја који је 
ручно израђен од материјала највишег квалитета и произведен 
у складу са вашим потребама. 

Допустите да Вам дамо неколико корисних савета и са Bама 
поделимо неке важне информације пре него што користите наш 
производ. Желимо да Bам овај комад намештаја пружи највећу 
удобност и да у њему у потпуности уживате. Како бисмо били 
сигурни да је то тако, можете ли, молимо Bас, да одвојите 
неколико минута и ишчитате Упутство за употребу.

Квалитет и прикладност производа купцима се гарантују 
обављањем лабораторијских тестова. Национални акредитациони 
одбор потврђује да су сви тестови производа акредитовани, што 
значи да су у складу са европским и националним прописима. 

Производи компаније Kanizsa Trend савршено одговарају, заједно 
са најновијим стандардима тренда и дизајна, захтевима важећих  
техничких стандарда (ЕN 12520).
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I. Опште информације
Следеће информације су одабране и састављене на основу 
запажања и питања купаца.

1. Могу ли топлота сунчеве светлости и близина грејалице 
оштетити гарнитуру намештаја? 
Сунчева светлост која улази у ваш дом може оштетити кожу 
на Bашем намештају: њена боја може избледети или се 
променити, а може се и исушити.
Сваки тип коже може у најмањој мери губити боју. LongLife 
кожа одолева времену дуже него стандардна кожа захваљујући 
процесима у којима се производи.

www.longlife.hu

Ниједну кожу не треба излагати директној сунчевој светлости 
јер боје свих природних материјала могу изгубити свој 
интензитет услед изложености сунцу. На пример, природна, 
пуна кожа губи боју након 220 сати изложености ултравиолетном 
зрачењу.
Намештај смештен близу грејалице треба неговати чешће јер 
се може исушити и обојена површина се може исхабати.

2. Зашто се кожа растеже?
Ако се кожа растеже, нема разлога за рекламацију јер је то 
природна карактеристика коже.
Кожа је такав материјал који на себи има одређена природна 
обележја. Ова обележја су мање или више видљива јер све 
повреде, од гребања преко убода комараца или коњске муве, 
чак и ране од задобијене у борби са другим животињама могу 
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се видети на обрађеној кожи. Ове врсте обележја природно 
не представљају разлог за рекламацију.

3. Који је животни век коже?
Кожа се конзервише током процеса штављења тако да одолева 
процесима труљења и распадања.
Не могу је напасти бактерије, а од себе држи подаље и мољце.
Специјална завршна обрада чини кожу издржљивијом, 
отпорнијом и вреднијом.
Одређене мрље - нарочито агресивни материјали као што су 
масне мрље од хране, ружа за усне или креме за ципеле – кидају 
природна влакна; према томе, то може утицати на 
издржљивост.

4. Да ли је кожа хладна на додир?
То је стара али још увек присутна предрасуда. Она потиче из 
времена када процес штављења није познавао модерне 
стандарде. Данас, процес штављења је сличан процедурама које 
примењују златари или брусиоци дијаманата. Кожа може бити 
хладна првих неколико секунди, али она прима топлоту из 
тела.
Ваздух који изолује и изједначава температуре заглављен је 
између влакана и ћелија; према томе, кожи је потребно више 
времена да се загреје него што је то случај код тканина, али је 
то врло кратко време.
Од првог додира, кожа постепено преузима температуру тела 
и уједначава температуру и влажност. 
То да је кожа хладна на додир датира из времена када је 
коришћена кожа која је бојена јаком бојом.  Иако је истина да 
чак и најјефтинија, кожа пресвучена јаким површинским слојем 
има боље карактеристике пропуштања влажности и ваздуха 
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и уједначавању температура од било које вештачке коже. 
Вештачка кожа никада неће преузети топлоту људског тела.

5. Зашто се на неким тканинама виде трагови ако их погладим 
руком?
Ова појава произилази из промене смера нити тканине. Ако 
погладите површину софе пресвучене тканином, на њој постоје 
оптички светлије и тамније нијансе. То се дешава само због 
таквих карактеристика тканине и њених нити и коришћења, 
тако да то не представља разлог за рекламацију.

6. Како то да нема оптички равномерне кожне пресвлаке?
Обележја и друге несавршености на крзну (где текстура остаје 
у природном стању) су природне карактеристике сирове коже 
и само доказују њену аутентичност. Уобичајени је феномен да 
говеда доживе неку врсту повреде док пасу у пољу или стоје 
близу бодљикаве жице или у стаји, иако ова обележја не утичу 
на рок трајања коже. Чак супротно, она су доказ природног 
живота.
Како природа не допушта да се на њу утиче, несавршености 
у боји и структури површине су природне; па тако и лепе и 
чине кожне софе јединственим.
Према томе, ова појава не може бити предмет рекламације.

7. Како то да постоји разлика у боји пресвлака ако купим нови 
елемент за моју гарнитуру  кожног намештаја?
Баш сваки тип сирове коже има различите специфичности.

 У неким деловима коже (леђа, задњи део, трбух итд.) боје 
се не могу равномерно нанети. 

 Боје су транспарентне; тако су преко ожиљака светлијих, 
а у другим деловима тамнијих нијанси.
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Природне особине коже:

губитак текстуре добро зарасли ожиљци

жила ознака од опекотине

грешке у скидању коже набори

ожиљци зацељени  
хируршким путем

вратни набори
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ознаке од засеклина трагови уједа

ожиљци од стругања ножем неравномерно жигосање

мрље од ђубрива недовољно зацељене ране

ране од бича ознаке од трња
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 Природна животна средина и начин исхране говеда се 
разликује што утиче на структуру влакна крзна

У случају накнадне поруџбине (на пример ако желите да 
проширите своју Designwerk гарнитуру) требало би да будете 
свесни горе наведених чињеница и очекујете неке разлике у 
боји, што не може бити разлог за рекламацију.

II. Делови и главне  
карактеристике намештаја

1. Распакивање:
Немојте користити нож или друге оштре предмете јер 
можете оштетити пресвлаке.

Оштећења проузрокована током распакивања не могу бити 
разлог за рекламацију. У случају оштећења током испоруке, 
треба сачувати материјал за паковање док наш специјалиста 
не дође да погледа. Након уклањања фолије, користите исте 
маказе да исечете струне које фиксирају покретне елементе 
као што је преграда за постељину.

Када одмотате своју тапацирану софу, мало протресите 
седиште и јастуке за наслон и поравнајте материјал пресвлаке 
као што је показано на слици да бисте добили најбољи 
резултат. Уколико имате било каквих додатних питања, молимо 
контактирајте нашу службу за кориснике.
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2. Главне карактеристике пресвлака за намештај:
Елементи софе су у потпуности пресвучени, што значи да су 
наслон, седиште, наслони за руке и полеђина овог комада 
намештаја у потпуности пресвучени. Неки купци траже да 
полеђина буде пресвучена тканином уместо коже.

3. Оквир:
Стабилност намештаја обезбеђује 
оквир који се прави од лесонита и 
чврстих сечених делова у складу са 
E1 стандардима.

Подупирући систем је завојна опруга 
и/или дрвена опруга или основа од лесонита као и гумени 
каишеви у седишту, док се каиш од пластике/јуте и/или гуме 
као и завојна опруга користе на задњој страни.
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Можете ли молимо Bас проверити да се нико не баца на софу 
и седи на наслонима за руке и на деловима који имају радну 
функцију. Водите рачуна да ноге намештаја не буду оптерећене 
само на једној страни приликом померања јер се могу поломити. 
Оштећења настала услед неправилног коришћења не могу 
бити разлог за рекламацију.

III. ПРАВА КОЖА
Верујемо да ако у вашем окружењу постоји права кожа, увидећете 
да је важно имати разноврсност коју само природа може да вам 
пружи. 
Такође, бићете захвални и обележјима на кожи –природним 
повредама; суптилним разликама у боји и доради узрокованим 
природним стаништем и начином живота животиња – што даје 
потпуну карактеристику коже и истиче њену изворност.
Ове несавршености чине сваки комад сирове коже јединственим 
за стручњаке. Ова природна обележја не умањују вредност 
гарнитуре, већ дају јединствену, посебну карактеристику комаду 
намештаја и не могу бити разлог рекламације.
Сваки комад кожног намештаја је јединствен и непоновљив. Увек 
треба да имате у виду да сваким комадом коже добијате део 
саме природе.

1. Историја коже
Историја коже датира од пре скоро 6000 година. Први процес 
штављења је измишљен када је примитивни човек почео да 
суши крзно на ватри. До краја 19. века, пронађени су први 
минерали за штављење коже. Процес штављења је много 
напредовао захваљујући развоју хемијских средстава и других 
биљних састојака.
Морамо признати да нема другог материјала као што је кожа 
која има тако много корисних особина. Кожа дише, равна је 
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и глатка, лака за одржавање и чишћење.  Кожа је топла, мека 
је и прекрасна на додир. Она има посебан мирис који делује 
природно.
Овим потврђујемо да кожа коју користимо за намештај потиче 
од најквалитетније говеђе коже професионално обрађене и 
испуњава све важеће прописе и стандарде. Редовне провере 
квалитета набављене сировине и инспекција независних 
институција гарантују поштовање свих прописа.

2. Општа упутства за негу
Убрзо ћете схватити да кожу није толико тешко одржавати 
колико сте веровали. Да бисте избегли било које непријатности 
(нпр. губитак права на гаранцију) предлажемо да користите 
искључиво она средства за чишћење које предлаже наша 
компанија.

Опште информације о одржавању коже
- Најважније је да кожу држите даље од Директне сунчеве 

светлости и топлоте јер то може довести до исушивања 
коже и она може изгубити сјај и еластичност. Dиректна 
сунчева светлост, грејалице и све вештачко осветљење 
утичу да кожа изгуби боју. Грејалице постављене преблизу 
или подно грејање могу довести до исушивања коже; према 
томе, могу је оштетити.

- Никада кожу немојте сушити феном за косу.
- Никада не примењујте на кожи крему за ципеле.
- Сви растварачи попут оних за уклањање мрља, терпентин, 

алкохол, бензин, восак итд. или козметичка средства као 
што је лосион за тело могу изазвати велика оштећења на 
кожним пресвлакама.

- Будите обазриви са спрејовима за одржавање. Пажљиво 
прочитајте упутства пре употребе: да ли га можете користити 
у затвореном простору или да ли можда постоје штетни 
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утицаји на здравље. Ни под којим условима не треба 
користити спрејове са истеклим роком јер они могу бити 
опасни по ваше здравље.

- Прашина остаје на површини коже тако да је много лакше 
уклонити је са коже него са тканине.

Пре него што почнете да чистите своју кожну софу можете 
ли молимо вас обратити пажњу на следећа упутства:

Важно је заштити Bашу софу од директне сунчеве светлости 
и топлоте као и од претеране влаге. Примењујте само она 
средства за одржавање кожних пресвлака која ми 
препоручујемо, у зависности од учесталости коришћења, али 
би одржавање требало да се обави бар једном у шест 
месеци.
Саветује се примена средства за одржавање коже 2-3 пута 
годишње како би омогућили кожи да задржи своју оригиналну 
боју, сјај и пријатност на додир. Употребите средство за 
одржавање коже 6 месеци након куповине комада 
намештаја.

Процес: 
Сипајте мало средства за одржавање на меку тканину и 
нанесите га равномерно на целу површину софе 
концентричним покретима. Након приближно 3 сата кожа 
дубоко апсорбује средство и постаје мека и лака за поновно 
одржавање.
Редовно бришите прашину са намештаја сувом 
тканином.

3. Уклањање мрља:

1. Ако се на површину проспе нека течност, покупите је 
сунђером. Масне мрље као што су оне од крема, креме за 
ципеле, ружа за усне или хране треба покупити папирним 
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убрусом и не треба их трљати.
2. Сипајте мало средства за чишћење на сунђер.
3. Допустите да се створи пена, слободно је нанесите и 

пустите да одстоји неко време. Уклоните мрљу 
концентричним покретима, али водите рачуна да не 
трљате површину.

4. Обришите чистим папирним убрусом.
5. Оставите чисту површину да се осуши (око 45 минута)
6. Сипајте мало средства за одржавање на меку тканину 

инанесите га равномерно на целу површину софе 
концентричним покретима. Након приближно 3 сата кожа 
дубоко апсорбује средство и постаје мека и лака за 
поновно одржавање.

Прашина
Уклоните прашину меком, сувом тканином.

Храна и масноћа
Одмах уклоните мрље, очистите место препорученим 
средством за чишћење и примените средство за 
одржавање.

Осушене мрље
Пажљиво уклоните осушене мрље влажном тканином и 
препорученим средством за чишћење. Обришите површину 
вуненом тканином и примените средство за одржавање.

Течности
Одмах покупите течност сунђером и очистите место 
препорученим средством за чишћење. Ни у ком случају не 
треба трљати површину. Оставите мрљу да се осуши и 
примените средство за одржавање.
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За даље информације молимо контактирајте наше 
малопродаје или службу за корисничке услуге, или идите на 
нашу почетну страницу: 

www.designwerk.hu 

Драги купче,
Можете повећати животни век своје LongLife софе коришћењем 
производа за негу коже због јединствених својстава садржаних 
у овом комплету за негу кожа може дуго времена задржати своју 
оригиналну, живописну боју. Производ за негу коже регенерише 
заштитни слој који се хаба свакодневном употребом, који штити 
кожу од влаге, масноће и свих врста прљавштине. Молимо 
упутите питања вашој малопродаји.

4. Даље информације о пресвлакама на вашој софи можете 
добити од наших партнера продаваца.

„Top grain“ кожа
"Top grain" је термин који се уопштено користи када се права 
текстура уклони шмирглањем и вештачка текстура се утисне у 
коже. У поређењу са другим типовима коже, top grain кожа је 
јача, боље одолева времену коришћења, али је тврђа и теже 
дише.

Полиуретанска кожа
Производи се од техничке коже тако што се прво истопи једна 
врста лепка на површини а затим се навије на филм обојеног 
полиуретана. Природна текстура је тешко видљива. Нормално 
се производи у тамнијим бојама и када се растегне она 
посветли. "Pull Up" кожа је дизајнирана да добије "уморни" 
изглед током времена и употребе, кожа посветли на местима 
где се набора или изгребе. То је њена јединствена 
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карактеристика, даје јој старински изглед и не може бити 
разлог за рекламацију.

Природна напа кожа (пуна анилин кожа)
Кожа са анилинским завршним слојем је таква кожа која је 
обојена само бојама. Само најбоље коже које углавном немају 
веће недостатке могу бити претворене у кожу са анилинским 
завршним слојем. Мекана је, савитљива и сматра се кожом 
првокласног реда. Циљ анилинског завршног слоја је да се 
произведе таква кожа која има „природан“ изглед. Главни 
недостатак анилинског завршног слоја је тај што пуна анилинска 
обојена кожа лакше апсорбује течности због природне порозности 
коже. Кожа која нема завршну пресвлаку лакше дише и хладнија 
је када се на њу седи.

Природна напа кожа (полу-анилинска кожа)
Полуанилинска кожа је дубински обојена али има и танак завршни 
слој на површини. Она нуди комбинацију мекоће и осећаја пуне 
анилинске коже са заштитним својствима због површинске 
обраде. Дубинским бојењем коже пре наношења завршне танке 
површинске превлаке постиже се уједначена обојеност само 
танким завршним слојем. Тако кожа остаје мекша задржавајући 
природни изглед и корисне карактеристике.

Нубук кожа
Ово је заправо анилинска кожа чија се површина бруси и ствара 
текстуру сличну сомоту на кожи. Многи људи је мешају са 
антилопском кожом. Антилопска кожа је унутрашња страна коже, 
а нубук је ефекат који се добија на спољашњој страни.

Novalife тканина
Novalife је прва тканина која изгледа као кожа захваљујући својој 
структури: мекана је, материјал врхунског квалитета и толико је 
отпорна да мрље немају никакву шансу: са мало воде и меком 
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тканином најлакше је отарасити се сваке од њих. Међутим, важно 
је мрљу уклонити одмах и у случају novalife тканине и свих других 
тканина. Захваљујући њеној отпорности, овај изузетно мекани 
материјал који је попут крзна има изванредну издржљивост.
О куповини софе са novalife пресвлаком више информација 
можете добити у посебној брошури.

www.novalife.hu

Друге тканине 
У својој продавници можете видети технички лист тканина и 
материјала који су употребљени за вашу софу. Узмите у обзир 
да различити материјали имају различиту отпорност на хабање, 
што може да утиче на трајност пресвлаке ваше софе.

Молимо приметите да у случају накнадне поруџбине могу 
постојати разлике у боји, структури и осећају пресвлака. Ове 
разлике нису разлог за рекламацију.

Kanizsa Trend неће бити одговорна за пребојавање светло 
обојене коже и тканине услед доласка у додир са тексасом у 
боји, новом одећом, јастуцима итд. који нису опрани или очишћени 
и ако су примењене тамне боје за памук. Уколико су тканине на 
тај начин пустиле боју, то неће бити разлог за рекламацију.
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IV. Нека размишљања о стварању  
набора на пресвлакама

Свакодневном употребом кожа намештаја постаје наборана као 
и сваки други производ од коже (нпр. ципеле, торбе, капути), 
иако то чини Bашу софу сјајном и јединственом.

a. Лепота модела је лагано наглашена суптилним наборима 
украсног шава што само наглашава јединствену природу Bаше 
софе.

b. То је карактеристика еластичног седишта који нису уметнути 
у јастуке предубоко и тако је седење безбедније и према томе 
удобније. Ово је значајно другачије од софе са меким седиштем. 
Овде се пресвлака развлачи на јастуке седишта тако да набори 
настали током коришћења нестају. Набори који се јављају 
током употребе су природна појава и нису разлог за 
рекламацију.

c. Карактеристично је за „мекано" седиште да пресвлаке и меки 
памук који је пришивен на њега нису чврсто повезани ; лабави 
су и причвршћени само на угловима и шавовима. Типично 
је за овај тип седишта да ми улегнемо у софу и јастуци нас 
на неки начин "грле" док на њима седимо како би нам било 
удобније. Ово се значајно разликује од еластичне софе. Када 
су јастуци оптерећени тежином тела, пресвлака треба да 
буде у равни прореза; иначе ће се похабати или пресвлака 
или шавови. Набори који се јављају током употребе су 
природне карактеристике и нису разлог за рекламацију.

Набори ове врсте настају због растезања пресвлака и немају 
ништа са слабљењем јастука и не утичу на квалитет, 
издржљивост и животни век производа; према томе они не 
могу бити разлог за рекламацију.
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Графичка илустрација избочина и набора:

 Како бисте имали уједначену количину набора саветујемо 
да користите сваки део за седење пошто се могу појавити 
разлике на различитим деловима софе уколико чешће 
користите одређене делове (ефекат „омиљеног 
места“).

д. Код модела са меким и удобним седиштем, на површини 
материјала пресвлаке седишта могу да се направе узвишења 
и набори, што је природна последица мекане пресвлаке и 
не могу бити разлог за рекламацију уколико нису већи од 4 
цм по сегменту од 70 цм.
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V. Нека размишљања о могућим разлозима  
за разлике у удобности седења

a. Структура пресвлака за сродне производе је иста са сличним 
елементима. С друге стране, функционални елементи или 
угаони или елементи отомана имају другачије седиште због 
различитог подупирућег система. Према томе, могуће је да 
постоје разлике у нивоу удобности у оквиру једне  гарнитуре 
намештаја због другачијег подупирућег система- нпр. завојна 
опруга, гумени каиш и дрвена опруга.

 Ова разлика због структуре се не рачуна као грешка.

b. Nови комади намештаја морају проћи кроз један процес у 
првим месецима употребе: то значи да подупирући систем 
и јастуци губе нешто од своје крутости. Јастуци се 
прилагођавају тежини тела и донекле се трансформишу. 
Свака пресвлака пролази кроз ову процедуру.

 Разлика у удобности седења је због овога нормална и 
природна појава и не сматра се грешком нити разлогом 
за рекламацију.

Жичано језгро
Гумене траке
Опружне летвице

Структура конструкције за седење 
(Разлике у чврстоћи седишта)
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 Како би се избегле значајне разлике у удобности седења на 
софи, важно је подједнако користити и оптеретити сваки 
елемент за седење. Ако то не учините, неизбежно је да ће 
се јавити разлике у удобности седења у оквиру једне 
гарнитуре намештаја.

VI. Нека размишљања о тканинама

a.  Код одређених типова тканина (нпр. 
велурне и микровелурне тканине) 
карактеристично је да материјал постане 
сјајан и блистав што се дешава услед 
разлика у светлости и боји које се јављају 
због различитог угла нагиба).

 Траг који тело остави на површини софе 
се зове „одраз седења“ (то се такође може десити и на кожним 
пресвлакама).

 До ове појаве долази због тежине и топлоте тела и није повезана 
са материјалом пресвлаке па није разлог за рекламацију.

 Ова појава се јавља због тежине и топлоте тела и нема везе са 
материјалом пресвлаке и не представља основ за 
рекламацију. 

 Друга типична карактеристика велур тканине је ефекат 
преливања, што значи да, у зависности од тога како светлост 
пада на површину тканине, тканина може изгледати светлије 
или тамније. Због „игре боја“ може изгледати да тканина има 
различите нијансе боје. Разлог овог ефекта преливања је у вези 
са чињеницом да се велур тканина углавном обрађује у правцу 
једног потеза на тапацираном намештају, а као резултат тога, 
светлост се различито рефлектује у зависности од места 
постављања поједи-начних комада намештаја, на пример за 
одвојену групу. 
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 Ово није недостатак и такође не зависи 
од цене робе, већ зависи искључиво 
од саме тканине (типичне карак-
теристике робе). 

 Ако желите да се уверите да заиста 
нема варијација у боји, окрените јастук 
у различитим правцима док стојите 
испред прозора. Ако можете да 
откријете различите нијансе у зависности од тога како светлост 
пада на јастук, можете бити сигурни да у овом случају то није 
недостатак. 

 Под утицајем притиска и телесне топлоте може доћи до мањих 
промена - тзв. нежељени сјај услед употребе, такође познат као 
сјај седишта. У овом случају, то има везе са нијансама (светло/
тамно) које су изазване сљепљивањем влакана услед притиска 
тела, телесне влаге и телесне температуре у свакодневној 
употреби.

b. Светлије нијансе могу променити боју ако дођу у контакт са 
тамнијим бојама, нарочито у случају црног и плавог тексаса. 
Молимо водите рачуна да избегавате седење на светло обојеним 
тканинама (као и на кожи) када сте у новој, недавно опраној или 
влажној одећи од тексаса.

c.  Мрље од хране, течности, слаткиша, козметике, паре, пушења 
или лекова не могу бити разлог за притужбе. 

д.  Софе са платненим пресвлакама морају да се усисавају 
редовно, али пажљиво (уз помоћ наставка усисивача за намештај) 
да би се уклонила прашина и друге нечистоће. Ако не усисавате 
свој намештај редовно, честице прашине могу да продру у влакна 
тканине пресвлаке, што има за резултат да светлије тканине 
(нарочито бела) постану сиве. Промене површине настале услед 
нередовног чишћења намештаја не могу бити основ за 
рекламацију. За више информација, контактирајте наш кориснички 
сервис. 

petra.kiss
Stamp
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 Пажња! Више информација можете наћи у посебној брошури о 
условима гаранције за Novalife тканину. 

е.  Равно ткана тканина 
 Равно ткана тканина је термин који се користи за типове тканине 

које су произведене од два скупа нити укрштених под правим 
углом. Само седење може довести до стварања „чворића“ на 
површини тканине. У техничкој терминологији се то зове ћебање. 
Ово може да се створи: 
 • Увртањем олабављених крајева тканих нити. 
 • Од страних нити (на пример, од одеће) које се апсорбују у 

подлогу. Ово се онда назива спољашње ћебање. Формирани 
чворићи се могу лако уклонити ваљком за уклањање нити 
не оштећујући нити тканине. Овим се не утиче на дуготрајност 
тканине. 

ф. Вештачка кожа 
 Код ове врсте материјала се на тканини (памук, тканина 

мешовитог састава) наноси слој полиуретана и та страна се 
користи. Овај материјал је веома мекан, пријатан и гладак на 
додир. Структура је дизајнирана да буде слична кожи. Упутства 
за негу ове врсте материјала могу се наћи у посебним препорукама 
произвођача. 

г.  Нега и чишћење различитих врста тканине 
 Као што је случај са свим материјалима који се користе 

свакодневно, и тканине од којих су направљене пресвлаке 
намештаја захтевају редовну негу пошто су изложене непрекидном 
прљању услед прашине и додира са кожом. Генерално, намештај 
не би требао да буде изложен прљању, јер би то отежало 
чишћење и да би се спречило да тканина пресвлаке апсорбује 
прљавштину. Правилно чишћење и нега вашег тапацираног 
намештаја одржава његову употребну вредност. 

 Прави се разлика између неге, одржавања и чишћења! 
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Нега и одржавање (важи за све типове пресвлака) 
Ово може да се упореди са дневном личном хигијеном људи. 
То значи да се уклања прљање услед свакодневне употребе 
(прашина, прљање услед контакта са кожом, итд.), односно 
редовним усисавање помоћу наставка за намештај (малом 
снагом усисивача), а затим четкањем тканине у правцу потеза 
уз помоћ мекане четке. Поред тога, тканине пресвлака треба 
повремено обрисати влажном – не превише влажном – јеленском 
кожом, нарочито у стамбеном простору са централним грејањем, 
где је влажност ваздуха често сувише ниска. Влага одржава 
влакна еластичнима и за резултат има позитиван ефекат на 
дуготрајност тканине. Побрините се да је јеленска кожа претходно 
пажљиво испрана чистом водом и да на њој нема остатака било 
ког средства за чишћење домаћинства. 

Чишћење 
Ово је неопходно само код неуобичајеног прљања, као што су 
мале „незгоде“ до којих долази у сваком домаћинству (просута 
пића, храна, крв, итд.). 

Уклањање флека (погледајте следећу табелу) 
У основи, уклањање флека је задатак који треба да обавља 
професионални чистач тапацираног намештаја. Ако ипак желите да 
то сами урадите, треба узети у обзир следеће: Грубље остатке, на 
пример остатке хране, треба  уклонити кашичицом или тупом страном 
ножа. Сасушене флеке никада не треба гребати ноктом, јер то може 
оштетити влакна тканине. Течности треба уклонити коришћењем 
упијајуће крпе коју треба само притискати и не трљати. Након тога, 
прво пробајте да очистите млаком водом (30° Ц) и pH неутралним 
шампоном или благим детерџентом. Ни под којим условима не треба 
покушавати чишћење кућним средством за чишћење, пошто оно 
садржи киселину и може да нападне влакна тканине. 
Врло је важно да увек радите од спољне ивице према 
средини, јер се на тај начин флека не шири и избегава се 
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формирање прстенова. Ако желите да користите средство 
за чишћење, никада не радите директно на уфлеканом месту. 
На скривеном месту пресвлаке прво проверите да ли тканина 
губи боју, користећи белу, меку крпу за чишћење која је 
потопљена у средство за чишћење или уклањање флека. 
Ако средство има специјална упутства за чишћење (на пример, ако 
материјал укључује средство за заштиту од флека), ова упутства су 
у сваком случају важна за процес чишћења. Чишћење генерално 
треба да се обавља лаганим тапкањем без много притискања. Након 
уклањања флеке, увек пребришите читаву површину користећи 
влажну крпу – од шава до шава – да би се избегло формирање 
прстенова. Након тога, користећи суву крпу, треба уклонити нането 
средство за чишћење и, на крају, треба ишчеткати тканину. Пре 
поновног коришћења очишћеног комада намештаја, он мора да се 
осуши у потпуности. Након што се осушила, тканину треба усисати 
усисивачем и опет ишчеткати меканом четком. 

Уклањање флека са текстилних пресвлака 
Флеке које се растварају у води 
А = коришћењем хладне воде, могуће је третирати флеку и са 

раствором направљеним од pH-неутралног шампона и воде. 
Никада не користите врућу воду, пошто се протеини 
згрушавају. 

B= третирајте флеку користећи млаки раствор направљен од 
pH-неутралног шампона и воде. Ако флеке не могу да се уклоне 
на овај начин, ове мрље се могу третирати касније када се осуше 
коришћењем раствора за чишћење или уклањање флека. 

C =   Не дозвољавајте флекама да се осуше! Флеку одмах третирајте 
коришћењем млаког раствора направљеног од pH-неутралног 
шампона и воде. 

Флеке које се не растварају у води 
D =   третирајте флеку користећи растварач као што је бензен, алкохол 

од житарица или средство за уклањање флека које може да се 
купи у радњама. 
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E =  не пеглајте! Колико је то могуће, измрвите је и пажљиво подигните. 
Пажљиво – код велура постоји ризик од оштећења површине. 

F  = питајте стручњака. 
G= Навлажите белу крпу раствором лимунске киселине (1 

кашичица на 100 мл хладне воде) и нанесите на флеку. Флеку 
уклањајте од ивице ка средини. 

Никада не користите било какве раствараче на материјалу 
novalife пресвлаке, јер ће то уништити пресвлаку, и одмах 
ћете изгубити гаранцију за њу. Пажљиво прочитајте novalife 
гарантни лист за више детаља.

Флека Уклањање флека 
Пиво C
Путер D 
Крв (стара) G 
Крв A 
Беланце/жуманце A 
Фарба (латекс) D 
Фарба (уљана основа) D 
Масноћа D 
Филц маркер D 
Пића/сокови C 
Какао/млеко B 
Кафа са млеком B 
Жвакаћа гума F 
Хемијска оловка B 
Кармин B 
Лак за нокте D 
Парфем B 
Сјај за ципеле B 
Прелив за салату B 
Храна B 
Чај C 
Мастило B 
Вино B/C
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VII. Нека размишљања  
о дрвеним декорацијама

Неки производи имају дрвене украсе које додају вредност 
гарнитури намештаја. Дрво је такође природни материјал који 
има јединствене карактеристике. Због својих природних својстава 
(чворова и влакнасте структуре), може се десити током завршне 
обраде да неки делови не апсорбују исту количину боје што 
доводи до разлике у нијансама.
Ово се може избећи само када се користе хемијска средства 
која би покрила целу површину, али би то значило губитак 
природних карактеристика дрвета.
Разлике у нијансама нису разлог за рекламацију.

VIII. Мере
Наведене величине у каталозима и на почетној страници служе 
само као информације. Пошто је ваш сет софе произведен и 
направљен ручно, може доћи до разлике у измереним 
вредностима од пар центиметара.

IX. Функције кревета 
Да би се функционалност вашег софа кревет дуго одржала (у 
зависности од интензитета употребе), имајте на уму следеће 
важно правило: 
Не смете извлачити или склапати помоћни кревет само на једној 
страни (било на десној или на левој страни). Због овог 
једностраног коришћења, учвршћивачи могу да се деформишу, 
оштете, или чак поломе са рама. Да бисте избегли ово, увек 
можете да рукујете деловима на извлачење или нагињање у 
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средини или са обе стране (на десној и левој страни) у исто 
време. 
Ако занемарите поменуто правило, конструкција може да се 
оштети, а ви ћете изгубити право на гаранцију. 
Такође се препоручује редовна провера завртњева и вијака на 
учвршћивачима код елемената са механизмима. У случају да се 
завртњи олабаве, треба их затегнути. На свака три месеца 
ставите пар капи продорног уља на све покретне шарке. Шкрипави 
звук који настаје због недостатка одржавања не може да послужи 
као основ за рекламацију. 
Имајте на уму да софа кревет који сте купили није погодан за 
свакодневну употребу (осим кревета са душеком). Помоћни 
кревет нудимо само за повремену употребу једном или два пута 
недељно. 
Код неких модела, у складу са њиховим конструкцијама, након 
отварања структуре кревета може се јавити одступање у висини 
између кревета и површине за седење. Ово одступање је технички 
потребно због конструкције, тако да оно не може да послужи као 
основ за рекламацију.

X. Нека размишљања о функцијама
Постоје радне функције (као што је подешавајући наслон или 
наслон за руке, ТВ фотеља, ослонац за ноге) код одређених 
модела који захтевају највећу пажњу током коришћења.
Молимо да будете сигурни да рукујете функцијом за извлачење 
(као што је део за постељине, резервни кревет) користећи обе 
руке, хватањем по средини, јер се иначе гвоздена постоља могу 
оштетити ако се користе једнострано. 
Молимо обезбедите да и деца правилно користе овај део 
намештаја. 
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Никада немојте седети на функционалним елементима (нпр. 
наслонима за руке, ослонцу за главу).
Молимо приметите приликом куповине да ти делови намештаја 
са радном функцијом захтевају одређени простор. 
Постоје посебне картице које приказују правилну употребу и негу 
ових модела.
Коришћењем различитих функција појава хабања услед „трења“ 
не може послужити као разлог за рекламацију.
Функција помоћног кревета није намењена за свакодневну 
употребу, већ само за повремено лежање.
Кварови који се десе током свакодневног коришћења не могу 
послужити као разлог за рекламацију.
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XI. Заштита Bашег намештаја
Заштити свој комад намештаја од директне топлоте и сунчеве 
светлости јер то може изазвати исушивање коже и њена површина 
може попуцати. Приметите да је потребно да оставите такав 
простор између софе и грејалица у соби да температура софе 
не премаши температуру у просторији. Уколико то не можете да 
учините, поставите плочу између софе и грејалице.
Имајте на уму да материјали novalife и LongLife пресвлака 
имају специјалне услове гаранције, па пажљиво прочитајте 
приложени гарантни лист. 
Гаранција производа је важећа само за нормалну употребу у 
домаћинству. Гаранција не важи за комуналну употребу осим 
ако то није посебно назначено у поруџбини. 
Уверени смо да вам можемо помоћи овом брошуром. Поделите 
са нама своје мишљење о нашем производу. Биће нам драго да 
вам будемо на услузи у било које доба.
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