Táto sedačka je vyrobená z poťahovej látky

GUSTO

Látka GUSTO je syntetická brúsená koža.
Disponuje úpravou WATER BLOCKED, čo znamená,
že vyliata tekutina zostane na povrchu
a nevsiakne sa do vlákna tkaniny.

ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU
VHODNÉ
PROSTREDIU
PRE BÁBÄTKÁ

Jedinečná vrstva látky spôsobuje,
že rozliata tekutina zostáva na povrchu
a nevsiakne sa do vlákna tkaniny.
Vďaka tomu stačí len priložiť papierovú
utierku, ktorá absorbuje tekutinu.
Na látke nezostane žiadna škvrna.
Také jednoduché, však?

Veľkoobchod poťahových látok
a čaluníckeho materiálu.
Výhradný distribútor značky TOCCARE

www.stesa.sk

Ako sa starať o látku.
Váš nábytok bude každý deň vyzerať
ako nový, ak sa oň budete zodpovedne
starať. V nasledujúcich riadkoch nájdete
rady, ako zabezpečiť jeho dlhodobú
životnosť.
• Vyhýbajte sa nadbytočnému prachu - pravidelne
odstraňujte z nábytku prach a iné nečistoty.
• Pravidelne čistite nábytok pomocou vysávača
s použitím vhodného nadstavca.
• Nevystavujte čalúnený nábytok priamym
slnečným lúčom, nakoľko môže časom dôjsť
k vyblednutiu farby poťahu.
• Umiestnite Vašu sedaciu súpravu ďalej od zdrojov
tepla, minimálne 30 cm (radiátor, rúra, atď.).
• Nesušte mokrý poťah pomocou fénu, žehličky,
ohrievača alebo iných zdrojov tepla.
• Akúkoľvek špinu okamžite odstráňte pomocou
vlhkej / suchej handričky alebo gumy (záleží od typu
úpravy danej látky!) Nepoužívajte na čistenie poťahu
drsné kefy, handry alebo metličky, nakoľko môžete
poškodiť svoj nábytok!
• Zabráňte vystaveniu látky voči dlhodobej alebo
nadbytočnej vlhkosti.
• Nedovoľte domácim miláčikom prílišné hranie
sa na sedacej súprave, aby nedošlo k poškodeniu
poťahu.
• Nezakrývajte poťah! (Pri kontakte poťahovej látky
a prikrývky dochádza k zbytočnému žmolkovaniu
sedacej súpravy.)
• Dajte pozor pri používaní čistiacich prostriedkov!
(Najvhodnejšie je použiť obyčajné tuhé mydlo,
nie tekuté a iné chemické čistidlá.)

Odtieň jednotlivých farieb sa môže líšiť
v závislosti od rôznych výrobných šarží.
Žmolkovanie látok v akomkoľvek
odvetví nie je definované ako vada
látky, ale bežný jav.

Naše látky na Vašu sedačku !

