FOLT CSAK VOLT.

SOFT CLEAN TECHNOLÓGIA
Az eddigi eljárásokkal ellentétben a
Soft Clean technológiával készült szövetek
minden egyes szövetszálát
színtelen védőréteggel vonják be.
Ez megnehezíti az idegen anyagok
bejutását a szövetszálak közé, ezáltal olyan
problémás foltok is, mint például a tinta,
sokkal könnyebben kezelhetővé válnak.

VÍZZEL, FOLTTISZTÍTÓ SZER NÉLKÜL IS
ELTÁVOLÍTHATÓ A HÁZTARTÁSI FOLT.
Ne hagyja beszáradni a szennyeződést!
A foltot keletkezése után azonnal el kell távolítani!
A folteltávolításhoz mindössze egy tiszta, puha,
fehér pamutkendő és desztillált víz szükséges.
Először desztillált vízzel közvetlenül a szöveten
nedvesítse be a foltot! Nedvesítsen be egy
pamutkendőt is, majd puha mozdulatokkal
távolítsa el a foltot, és hagyja megszáradni a felületet!
Kérjük, a tisztított felületet ne használja,
amíg teljesen meg nem száradt.

5 ÉV GARANCIA KÖNNYEN
KEZELHETŐSÉGRE
Mindennapi otthoni életünk bizonyos
követelményeket támaszt az ülőgarnitúrák
bevonó anyagát illetően. Kárpitos szöveteinket
alapos vizsgálatnak vetettük alá, hogy
megfeleljenek szigorú minőségi elvárásainknak,
hogy tartósak maradjanak a
magáncélú használat során is.
Az új Soft Clean technológiával a foltok
eltávolítása egyértelműen és láthatóan
eredményesebb, mint a felületvédelemmel
nem rendelkező szövetek esetében.
Új technológiánk lehetővé teszi, hogy a
kárpitos szöveten a háztartásban gyakran
jelentkező (nem vegyi eredetű) foltokat
nagyobb sikerrel kezeljük.
Ezt a könnyű ápolhatósági előnyt figyelembe
vettük 5 éves garanciavállalási feltételeinkben is.

A Soft Clean logóval ellátott szövetek könnyű
kezelhetőségére 5 évig garanciát vállalunk.
A terméksajátosságokra, valamint az adott
szövet használati és ápolási útmutatójában
leírtakra ez nem vonatkozik.

GARANCIÁNK

5 ÉV GARANCIA - MARTINDALE

5 éves garanciánkkal ígéretet teszünk ezen
minőségi bevonóanyagaink
könnyen kezelhetőségére.

Hosszú évek óta sokat fektetünk termékeink jó
minőségébe. Célunk nem csak az azonnal látható
és kézzelfogható eredmények elérése, de az is,
hogy maximális szintet érjünk el a szöveteink
tartósságában és ellenállóságban is.

A garancia a szövetek magánlakásokban
történő megfelelő használat melletti
dörzsállóságára vonatkozik.
A garancia 5 évvel a kiszállítás után lejár.
Az esetleges javítások, kiegészítő
megrendelések vagy egyéb szolgáltatások,
amelyek a jótállási időn belül történnek,
nem befolyásolják a garancia időtartamát.
A termék jellegzetes tulajdonságait,
azaz a használati utasításban és a
vonatkozó szövetek kezelési és ápolási
útmutatóiban foglaltakat
a garancia nem érinti.

Laboratóriumi elemzések, gyakorlati vizsgálatok
és a tudományos kutató szférával történt nyílt
eszmecsere révén folyamatosan optimalizáltuk
bevonóanyagainkat.
Az eredmény: 5 év garancia a dörzsállóságra is!
A Martindale-módszer a leggyakrabban használt
eljárás a textilanyagok, azon belül is a kárpitszövetek
dörzsállóságának (tartósságának) megállapítására,
a természetes elhasználódást szimulálva.
5 éves garanciajelzésünk biztosíték arra, hogy az
azzal ellátott szövet megfelel a magas dörzsállósági
és tartóssági követelményeknek.
Minden 5 éves garanciajelzésünkkel ellátott szövet
esetében 5 év garanciát vállalunk a magánlakásokban
történő megfelelő használat melletti dörzsállóságra,
a termékjellemzők, anyagtulajdonságok kezelési
utasításokban foglaltak figyelembe vétele mellett.
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