




Pečujte správně o svůj nábytek!

Pěkný nábytek dělá radost, často celý život. Zde je pár tipů, jak můžete nejlépe

pečovat o svůj nábytek.

Stírání prachu a vysávání děláte jako normálně. Prachovka úplně stačí na to, abyste

udrželi povrch lesklý. Vězměte si k tomu pokud možno hadřík bez chloupků,

impregnovaný. Také starší nebo neimpregnované hadříky stírají prach, pokud

použijete nábytkový lesk. Čalouněné části vysajete vhodným nádstavcem (podle

návodu) opatrně ve směru prachu.

Jak čistit správně nábytek!
Nepoužívejte nikdy ostré domácí čističe, odírající prostředky nebo mokré hadry.

Při lehké péči dodržujte následující tipy:

Dřevěné povrchy a části dřeva
Nábytkový lesk dejte nejlépe na prachovku a ne přímo na dřevo. Lesk odstraní lehké

stíny, oživí povrchovou strukturu a vytvoří ochranný film proti ohmatání a otlakům

prstů. Malé množství lesku zabrání přitom flekům.

Malé škrábance se zneviditelní tak, že použijete prostředek přímo ve směru proti

škrábanci.

Umělohmotné povrchy
Tyto lehce ošetřovatelné povrchy se dají lehce očistit vlhkým ručníkem a trochou mýdla.

Pouze při silném znečištění se doporučuje čistič na umělohmotné povrchy.

Lesklé kovové povrchy
K lesku těchto povrchů jsou dostačující prostředky na kovové části. Kovy jsou ošetřeny

prachovkou bez chloupků.

Látky na čalounění
S ohledem na rozdílné materiály se mají u silného znečištění a fleků používat patřičné

prostředky.

Odborníkem doporučené prostředky byste měli nejprve vyzkoušet na nějakém

neviditelném místě.

Lehká znečištění můžete jednoduše vyčistit teplejší vodou a bílým čistým ručníkem.

Oddělatelné potahy neperte nikdy sami!

Kožené potahy
Při čištění dbejte přiložených návodů.

Objednání náhradních dílů

Vážený zákazníku,

pokud je část výrobku poškozena nebo chybí, volejte prosím na servisní číslo uvedené na faktuře nebo v našich návodech.

Číslo dílce ( xxxx-xxxx, xxxx-xxx )

Počet

Označení kování (např. B)

Počet

Kód výrobku
Kostra

Čalounění

Kód výrobku je uvedené na faktuře popřípadě na dodacím listě

( xxxx-x-xxx-xxxxx-x )

( xxxx-x-xxx-x-xxxxx )

Troszcz się odpowiednio o swoje meble

Piękne meble sprawiają zadowolenie, częstokroć całe życie. Tu jest kilka rad, jak

można troszczyć się najlepiej o swoje meble.

Wycieranie kurzu i odkurzanie robimy, jako normalnie. Szmatka zupełnie wystarczy

do tego, aby utrzymać powierzchnię lśniącą. Użyjemy do tego o ile to możliwe

szmatkę bez włosów, impregnowaną. Także starsze lub nieimpregnowane szmatki

wycierają kurz, jeżeli użyjemy połysku do mebli. Części tapicerowane odkurzymy za

pomocą odpowiedniej nasady (według instrukcji) ostrożnie w kierunku kurzu.

Jak meble odpowiednio czyścić!
Nigdy nie używamy ostrych domowych oczyszczalników, środków ściernych lub

wilgotnych szmat. Przy lekkiej pielęgnacji przestrzegamy następujące rady:

Powierzchnie drewniane i części drewna
Połysk do mebli naniesiemy najlepiej na szmatkę a nie wprost na drewno. Połysk

usunie lekkie cienie, odżywi strukturę powierzchowną i wytworzy film ochronny

przeciwko opalcowaniu i odciskom palców. Mała ilość połysku w dodatku

zapobiegnie plamom.

Małe zadrapania staną się niewidoczne, jeżeli użyjemy środka w kierunku przeciwko

zadrapaniu.

Powierzchnie z tworzywa sztucznego
Te łatwo pielęgnowane powierzchnie można po prostu otrzeć wilgotnym ręcznikiem i małą

ilością mydła. Tylko w razie mocnego zanieczyszczenia polecamy oczyszczalnik do

powierzchni z tworzyw sztucznych.

Błyszczące powierzchnie metalowe
Do połysku tych części są wystarczające środki do części metalowych. Metale są

konserwowane szmatką bez włosów.

Środki do tapicerki
Ze względu na różne materiały należy w razie mocnego zanieczyszczenia i plam używać

odpowiednich środków.

Środki polecone przez fachowca należy najpierw sprawdzić na jakimś niewidzialnym

miejscu.

Lekkie zanieczyszczenia można po prostu wyczyścić ciepłą wodą i białym czystym

ręcznikiem. Zdejmowanych poszyć nie wolno nigdy prać samemu!

Poszycia skórzane
Przy czyszczeniu postępujemy wg załączonych instrukcji.

Zamawianie części zamiennych

zanowny Kliencie,
jeżeli jest część wyrobu uszkodzona lub brakuje, proszę dzwonić na telefon serwisowy podany na fakturze lub w naszych instrukcjach.

Numer części ( xxxx-xxxx, xxxx-xxx )

Ilość

Oznakowanie okucie (np. B)

Ilość

Kod wyrobu
Szkiele

Tapicerka

Kod wyrobu podany jest na fakturze ewentualnie na pokwitowaniu dostawy

( xxxx-x-xxx-xxxxx-x )

( xxxx-x-xxx-x-xxxxx )



So pflegen Sie Ihre Möbel richtig!

Schöne Möbel machen Freude, oft ein Leben lang. Hier ein paar Tipps, wie Sie Ihr

neues Möbelstück am besten pflegen.

Staubwischen und -saugen tun es im Normalfall. Ein Staubtuch reicht im

allgemeinen völlig aus, um die Oberfläche Ihrer Möbelauf „Hochglanz“ zu halten.

Nehmen Sie dazu möglichst ein fussellfreies, impragniertes Tuch. Auch ältere oder

nicht imprägnierte Tücher binden den Staub, wenn man zusätzlich etwas

Möbelpolitur auf die Tücher gibt. Polsterflächen saugen Sie mit der geeigneten Düse

(gemäß Staubsauger-Anleitung) im Schongang vorsichtig in Staubrichtung.

So reinigen Sie Ihre Möbel richtig!
Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse

Tücher.

Bei leichter Verschutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:

Holzflächen und Holzteile
Möbelpolitur geben Sie am besten aufs Staubtuch und nicht direkt auf das Holz. Die

Politur beseitigt leichte Grauschleicher, belebt die Oberflächenstruktur (Maserung)

neu und bildet einen Schutzfilm gegen Griffspuren oder Fingerabdrücke. Geringe

Politurmengen verhindern dabei fleckigen Glanz.

Kleine Kratzer lassen sich oft weitgehend unsichtbar machen, wenn Sie das Mittel

quer zum Kratzer verreiben.

Kunststoff-Beschichtung
Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und

etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein

Kunststoffreiniger.

Glänzende Metalteile und Glasflächen
Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommen aus, um

wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben.

Glas reiben Sie einfach mit nassfestem Papier trocken.

Polsterstoffe
Durch die Vielzahl unterschiedlicher Materialien sollten Sie sich bei stärkeren

Verschmutzungen und Flecken mit Materialangaben an einen Reinigungs-Fachbetrieb

wenden.

Das vom Fachbetrieb empfohlene Reinigungsmittel sollten Sie auf jeden Fall einer nicht

sichtbaren Stelle ausprobieren.

Leichte Verschmutzungen können Sie einfach mit etwas lauwarmem Wasser und einem

weißen sauberen Tuch großflächig behandeln.

Waschen Sie abnehmbare Bezüge niemals selber!

Lederbezüge
Die Pflege-und Reinigungshinweise Ihrer Ledermöbel entnehmen Sie bitte den

beiliegenden Hinweisen.
Ersatzteilbestellung

Sehr geehrter Kunde,

sollte ein Bauteil bzw. Beschlagteil beschädigt oder nicht vorhanden sein, rufen Sie bitte die auf Ihrer Rechnung oder in unseren Werbemitteln

angegebene Servicenummer an.

Take care for your furniture!

Nice furniture can make you happy throughout your life.Here are a few suggestions

how to take better care of your furniture.

It is enough if you use just a normal duster-cloth for wiping the surface. This

duster-cloth shold not contain any lint but should be impregnated. Any cloth would

wipe dust properly if you use a polish for furniture. You can carefully hoover all

drapery parts.

How can you clean your furniture!
Never use a strong household cleaner, brushes or wet clothes.

Please follow this advice for cleaning of a slight contamination:

Wood surface and wooden parts
If you use the polish for furniture, do not put it directly on the furniture but spray it on

the cloth first. With this polish on the cloth you will be able to get rid of any blurs, you

will brighten the furniture surface, which will be protected from finger prints and

other spots. With the polish you might cover some scratches if you smaer the polish

in the opposite direction of the scratch.

Plastic surface
Plastic surface is very easy to clean. You can just use a wet cloth with a small amount of

soap. Just in case of a very strong dirtiness the special cleaner for plastics should be

used.

Glossy metal surface
To reachu the brightness of the metal surface, you will need some cleaner used for metal.

you should not clean the metal surface with duster-cloth containing lint.

Cloth for drapery
Because of the different material used in the production, please, use appropriate cleaners

for strong dirt or spots.

Please, ask an advice by a specialist and even than try the recommended product

somewhere on a hidden peace of cloth.

In case of a slight dirtiness, you can clean the certain spot with a white wet cloth.

Never launder removable parts on your own!

Leather upholstery
By cleaning leather upholstery mind the instruction placed by.

Ordering of replacement parts

Dear customer,

you can exchange any damaged parts of product. please contact our service number written

on the invoice or on our assemble instruction.

Part number ( xxxx-xxxx, xxxx-xxx )

Quantity

Labeling of fitting (for example B)

Quantity

number

of product

Skeleton

Drapery

Number of product is introduced on invoice or on added sheet

( xxxx-x-xxx-xxxxx-x )

( xxxx-x-xxx-x-xxxxx )

Teilnummer ( xxxx-xxxx, xxxx-xxx )

Stückzahl

Beschlagteil - Kennzeichnung (bzw. B)

Stückzahl

Produktnummer
Skelett

Tapezieren

Artikelnummer ist auf der Rechnung bzw. auf dem Liefeschein angefürhrt

( xxxx-x-xxx-xxxxx-x )

( xxxx-x-xxx-x-xxxxx )



Ápolja bútorát helyesen!

A szép bútor örömet okoz, gyakran egy életen át. Az alábbiakban néhány ötletet

közlünk, hogyan ápolhatja bútorát a legjobban.

A portörlést és porszívózást végezze a megszokott módon. A törlőkendő teljesen

elegendő a felületet fényének megtartásához. Lehetőség szerint használjon nem

rojtosodó, átitatott kendőt. A régebbi és nem átitatott kendők is letörlik a port, ha

bútorfényező készítményt használ. A kárpitozott részeket porszívózza megfelelő

szívófejjel (útmutató alapján) a por irányában.

A helyes bútortisztítás módja
Sose használjon tömény háztartási tisztítószereket, karcoló készítményeket vagy

vizes kendőt. Az ápolás során tartsa be az alábbi ötleteket:

Fa felületek és fa részek
A bútorfényező készítményt a törlőkendőre és ne közvetlenül a fára hordja fel. A

fényező készítmény eltávolítja az enyhén sötétebb foltokat, felélénkíti a felületi

szerkezetet és ujjlenyomat elleni védőréteget hoz létre. Kis mennyiségű fényező

készítmény meggátolja a foltok keletkezését.

Az apró karcolások úgy tehetők láthatatlanná, hogy a készítményt a karcolással

szembeni irányban hordja fel.

Műanyag felületek
Ezek a könnyen ápolható felületek egyszerűen tisztíthatók benedvesített törlőkendővel és

egy kevés szappannal. Csupán erős szennyezettség esetén javasolt műanyag felület

tisztító készítmény használata.

Fényes fémfelületek
E felületek ápolására elegendőek a fémápoló készítmények. A fémfelületek rojtmentes

törlőkendővel ápolandók.

Kárpitozás ápolása
Tekintettel a különféle anyagokra, az erősen szennyezett foltokra a megfelelő

készítmények használandók.

A szakemberek által javasolt készítményeket előbb próbálja ki egy eldugott részen.

Az enyhe szennyeződéseket könnyen eltávolíthatja kézmeleg vízzel és fehér

törlőkendővel.

Az eltávolítható huzatot sose mossa külön!

Bőr huzatok
A tisztítás során tartsa be a csatolt útmutatót.

Pótalkatrészek rendelése

Tisztelt Vásárló!

Ha a termék bármely része sérült vagy hiányzik, kérjük, hívja a számlán vagy az útmutatón feltüntetett szerviz számot.

Alkatrész száma ( xxxx-xxxx, xxxx-xxx )

Darabszám

Vasalt megjelölése (pl. B)

Darabszám

Termékkód
Alkat

Kárpitozás

A termékkód a számlán, ill. a szállítólevélen van feltüntetve

( xxxx-x-xxx-xxxxx-x )

( xxxx-x-xxx-x-xxxxx )

Natančno negujte svoje pohištvo!

Lepo pohištvo vam bo v veselje celo življenje. V nadaljevanju je par napotkov, kako

lahko pravilno negujete vaše pohištvo.

Prah brišite in sesajte tako, kot običajno. Čiščenje s krpo za prah zadostuje za trajno

sijajno površino. Prah brišite z ustrezno krpo, ki ne pušča muck in je prepojena z

ustreznim sredstvom. Tudi starejše suhe krpe brišejo prah, če pri tem uporabite

ustrezen sijaj (dodatno sredstvo). Oblazinjene dele pohištva posesajte z ustreznim

nastavkom (po navodilih): previdno, v smeri prahu.

Kako pravilno čistimo pohištvo!
Ne uporabljajte ostrih domačih čistilnih in grobih sredstev ali mokrih krp. Za ustrezno

nego upoštevajte sledeče namige:

Lesene površine in deli lesa
Sijaj (sredstvo) za pohištvo nanesite neposredno na krpo, ne pa neposredno na

leseno površino. Sijaj bo odstranil manjše madeže, izrazil površinsko strukturo in

ustvaril zaščitni film proti dotikanju in prstnim odtisom. Manjša količina sijaja

preprečuje nastanek madežev. Manjše praske zakrijemo tako, da sredstvo

nanesemo neposredno v smeri proti praski.

Plastične površine
Površine a lahko tudi enostavno čistimo z vlažno brisačo in milnico. Samo, če je površina

zelo umazana, priporočamo uporabo sredstva za čiščenje plastike.

Sijajne kovinske površine
Sijaj kovinskih površin dosežemo s sredstvi za poliranje kovinskih površin. Kovine

negujemo s krpo za prah, ki ne pušča muck.

Materiali za blazinjenje
Za različne materiale uporabljamo različna čistilna sredstva posebej, če so površine

močno umazane. Sredstva, ki jih priporoči strokovnjak, preizkusite najprej na manj vidnem

mestu pohištva, da preverite rezultat. Manjšo umazanijo lahko boste lažje očistili s toplo

vodo in belo čisto brisačo. Prevleke, ki jih lahko snamete ne perite nikoli sami!

Usnjene prevleke
Pri čiščenju upoštevajte priložena navodila za uporabo.

Številka dela ( xxxx-xxxx, xxxx-xxx )

Število

Oznaka okovja (npr. B)

Število

Koda izdelka
Skelet

Blazinjenje

Kod wyrobu podany jest na fakturze ewentualnie na pokwitowaniu dostawyKoda izdelka je napisana na računu ali na dobavnici.

( xxxx-x-xxx-xxxxx-x )

( xxxx-x-xxx-x-xxxxx )



Starajte sa správne o svoj nábytok!

Pekný nábytok robí radosť, často po celý život. Tu je zopár tipov, ako sa môžete čo

najlepšie starať o svoj nábytok.

Utieranie prachu a vysávanie robíte bežným spôsobom. Na udržanie lesklého

povrchu celkom postačí prachovka. Používajte, ak je to možné, impregnovanú

handru bez chĺpkov. Aj staršie alebo neimpregnované handry utierajú prach, pokiaľ

použijete nábytkový lesk. Čalúnené časti vysajte vhodným nadstavcom (podľa

návodu) opatrene v smere prachu.

Ako správne čistiť nábytok!
Nepoužívajte nikdy ostré domáce čističe, abrazívne prostriedky alebo mokré handry.

Pri bežnej starostlivosti dodržiavajte nasledujúce tipy:

Drevené povrchy a časti dreva
Nábytkový lesk je lepšie dať na prachovku a nie priamo na drevo. Lesk odstráni

ľahké tiene, oživí povrchovú štruktúru a vytvorí ochranný film proti ohmataniu a

odtlačkom prstov. Malé množstvo lesku súčasne zabráni fľakom.

Drobné škrabance sa zneviditeľnia tak, že použijete prostriedok priamo v smere proti

škrabancu.

Umelohmotné povrch
Tieto jednoducho ošetrovateľné povrchy sa dajú ľahko očistiť vlhkou handrou s malým

množstvom mydla. Iba pri silnom znečistení sa odporúča čistič na umelohmotné povrchy.

Lesklé kovové povrchy
Na udržanie lesku týchto povrchov sú dostačujúce prostriedky na kovové časti. Kovy

ošetrujte prachovkou bez chĺpkov.

Látky na čalúnení
S prihliadnutím na rozdielne materiály treba v prípade silného znečistenia a fľakov

používať patričné prostriedky.

Odborníkom odporúčané prostriedky by ste mali najprv vyskúšať na nejakom neviditeľnom

mieste.

Mierne znečistenie môžete jednoducho vyčistiť teplejšou vodou a bielou čistou handrou.

Odnímateľné poťahy nikdy neperte sami!

Kožené poťahy
Pri čistení dodržiavajte na priložený návod.

Objednanie náhradných dielov

Vážený zákazník,

pokiaľ je časť výrobku poškodená alebo chýba, volajte prosím na servisné číslo uvedené na faktúre alebo v našich návodoch.

Číslo dielca ( xxxx-xxxx, xxxx-xxx )

Počet

Označenie kovania (napr. B)

Počet

Kód výrobku
Kostra

Čalúnenie

Kód výrobku na faktúre, prípadne na dodacom liste

( xxxx-x-xxx-xxxxx-x )

( xxxx-x-xxx-x-xxxxx )




