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…egyszerûen a legjobb szövet

G R AT U L Á L U N K !

novalife®
ÖN JÓL VÁLASZTOTT, HISZEN EZ A
SZÖVET EGYSZERÛEN A LEGJOBB
Gratulálunk! A novalife®

A novalife® termékkel Ön a

termékkel Ön jól választott.

jövõre vonatkozó döntést

Ez az új, magas színvonalú

hozott.

technológiát képviselõ

Amennyiben a következõ

bútorszövet garantáltan sok

oldalakon írtakat

örömet fog szerezni Önnek.

figyelmesen elolvassa és a

A következõ oldalakon

közölt utasításokat betartja,

néhány fontos információt

a termék hosszú idõn át

gyûjtöttünk össze Önnek

megelégedésére fog

termékünkrõl.

szolgálni.

A kiváló minõségû novalife®
szövetet éveken át tartó

A termék használatához sok

kísérletek során fejlesztet

örömet kívánunk.

ték ki. A termék rendkívül
strapabíró és kiváló mûszaki,
minõségi jellemzõkkel bír.
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A T E R M É K ÁPOL Á SÁR A
V ON ATKO ZÓ JAVA SL AT OK
n A bútorszövetre került

vízzel és egy tiszta, nedvszívó

folyadékot mindig tiszta és

ronggyal tisztítsa ki. Tilos a

nedvszívó ronggyal, azonnal

nedves anyagot kikefélni!

itassa fel.

Gyõzõdjön meg róla, hogy a

n Rendszeresen, legalább
hetente egyszer porszívózza
ki a bútort a porszívónak a
bútorszövethez használandó
keféjével. A rendszeres
porszívózás elmaradása

szövet a folteltávolítást
követõen teljesen meg
száradt-e (a szövet nedves
állapotában keletkezett
sérülések esetén rekla
mációt nem fogadunk el).

esetén a porszemcsék a

n A szövet ápolását,

szövet szálaiba ülnek, amely

rendszeres tisztítását nem

azt eredményezheti, hogy

helyettesíti a nedves ruhával

későbbi, vízzel történő

történő időszakos folteltá

tisztításkor a szövet foltos

volítás. A folteltávolítási

marad. A világos, különösen

garancia kizárólag a javasolt

a fehér színű szöveteknél

módon vízzel és tiszta

kiemelten kell figyelni a

ruhával történő

rendszeres porszívózásra.

folteltávolításra vonatkozik.

n A keletkezett foltokat
azonnal, valamint kizárólag
…egyszerûen a legjobb szövet

novalife®
HA FOLT ESETT A BÚTORSZÖVETEN
Használjon vizet a

novalife® bútorszövet foko

folteltávolításhoz.

zott mértékben strapabíró.

Nedvesítsen meg egy tiszta

A termékre nyújtott

rongyot és azonnal itassa

kiegészítő gondoskodás

fel vele a foltot. Enyhe

értelmében foltnak

dörzsöléssel el tudja

tekinthetõek a szokványos

távolítani a foltot a szövet

otthoni használat során

pórusaiból.

felmerülõ, zsírt vagy fehérjét

Kisebb vagy könnyebben
eltávolítható foltok esetén
permetezze be azokat vízzel

tartalmazó foltok, mint pl.
tinta, csokoládé, ketchup,
tej, vörösbor, gyümölcslé.

és a fentiekben írtak
alapján távolítsa el azokat.
Tilos a folttisztító szer
használata! Ilyen esetben a
garancia hatályát veszti.
Impregnálásra vagy egyéb
vegyszer használatára
nincsen szükség, hiszen a

Amilyen gyorsan jött a
folt, olyan gyorsan el is
tudja távolítani!

Zsíros szennyeződések,

kiegészítő gondoskodás nem

foltok esetén, amennyiben

vonatkozik az olyan elszíne

nem azonnal történik meg a

zõdésekre, melyek fõként

folteltávolítás, használjon

nem színtartó ruhaszöve

szappanos vizet a

tekkel történt érintkezés

szennyeződés fellazítására.

folytán (különösen farmer

Kérjük vegye figyelembe,

szövetek) alakulnak ki.

hogy a beszáradt
szennyeződéseket, foltokat

Gyõzõdjön meg róla, hogy

nagy valószínűséggel csak a

a szövet a folteltávolítást

szövet sérülésével lehet

követõen teljesen

eltávolítani. Az ilyen esetekre

megszáradt-e (a szövet

nem vonatkozik a kiegészítő

nedves állapotában

gondoskodás.

keletkezett sérülések esetén

A termékre nyújtott

reklamációt nem fogadunk el).
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A vásárlástól szá m í tott 5
évre szóló novalife® ki e g é s z ítő
gondoskodás
Bútorszövettel kapcsolatos

vetcsere esetén a mindenkor

reklamációt a termék elõírás

aktuális szortimentből tudjuk a

szerû használata, illetõleg a

bevonóanyag cserét biztosítani.

termék ápolásáról és tisztítá

Amennyiben a szövet már nem

sáról szóló fejezetekben írtak

kapható a vásárláskori színben,

pontos betartása esetén foga

vagy árnyalatban, más színt

dunk el.

választhat a vásárló. Nincs

A
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bútorszövet gyár

tása során szabványok alapján
ellenõrizzük a termék kifogás

garancia arra vonatkozóan,
hogy az eredeti és az áthúzott
szövet színe megegyezik, árnya

talan tulajdonságait

latbeli eltérés előfordulhat.

és minõségét.

Az 5 évre szóló kiegészítő gon

Ha az anyag vonatkozásában

doskodás alatt a jogos rekla

mégis reklamációra kerülne
sor, elsősorban a bútorához
mellékelt jótállási jegyben fog
laltak szerint kell eljárni. Ha a

mációkat a gyártó díjmentesen
javítja, de az egyes javításokkal
a jótállási idő nem hosszabodik
meg, az a vásárlástól számí

jótállási jegyben foglalt idő

tott 5 év után megszűnik.

eltelt, akkor is biztos lehet

ÍGY A novalife® HOSSZÚ IDÕN
ÁT ÖRÖMÉRE SZOLGÁL MAJD

abban, hogy a bútor gyártója a
reklamációs ügyet a lehető
legrövidebb időn belül lebonyo
lítja ezen kiegészítő gondosko
dás keretében. Esetleges szö

Amire nem vonatkozik a vásárlástól
számított 5 éves kiegészítő gondoskodás
Szándékos vagy a nem elõírás
szerû használat folytán keletke
zett rongálások.

volító, illetõleg ehhez hasonló
vegyszerek felvitele teljeskörû
jótállásvesztéssel jár.

Szennyezõdések, melyek a ter
mék ápolásának illetve tisztítá
sának hiánya vagy
azok helytelen végrehajtása
folytán merültek fel.

Nem vonatkozik a kiegészítő
gondoskodás a mindennapos
használat következtében tör
tént elhasználódásra, mint pél
dául az emberi bõr vagy bizo
nyos ruhadarabok ülõfelülettel
történõ érintkezésébõl fakadó
kopás, károsodás.

A rendszeres portalanítás (por
szívózás) elmaradása miatt
keletkező foltokra nem vonat
kozik a kiegészítő gondoskodás.
Elszínezõdések, melyek oka
a nem kellõen színtartó idegen
textíliákkal történt érintkezés
ben rejlik.
Magas hõmérséklet, nyílt láng,
maró hatású folyadékok, háziál
latok vagy nem elõírásszerû
használat okozta károsodások.
A szövet különbözõ „mintázata”
az anyag jellemzõje, ezért nem
jelenti az áru hibáját.
Az olyan idegen anyagok, mint
impregnálószer, folttisztító,
körömlakk vagy körömlakk-eltá

Nem vonatkozik a kiegészítő
gondoskodás a szövet repedé
sére, szakadására, ha azt külső
erőbehatás okozta.
A kiegészítő gondoskodás nem
érvényes ezenkívül azokra a
sérülésekre, melyek a szövet
nedves állapotban történt kike
félése illetve helytelen folteltá
volítás közvetkeztében merül
tek fel.
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ÉLE T TELE ÉR ZE L E MME L
A novalife® nem

Különbözõ színösszeállítá

egyszerûen egy anyag.

saival - tartozkodóan a

A

novalife®

A

novalife®

életfilozófia.

háttérben - alkalmas például
egy forma kiemelésére, de

a jövõ szövete,

alkalmazható egyéni térbeli

függetlenül attól, hogy Ön

megoldásokhoz is.

melyik stílusirányzat

Éppen úgy, ahogy Ön szeretné!

kedvelõje, vagy hogyan
szeretné berendezni saját

A novalife® szövetkollekció

lakását. A novalife® illik az

tökéletesen illik bármely

Ön lakóterébe is.

stílusirányzathoz!
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