
MONTÁŽNY NÁVOD

SPOJOVACIE 
KOVANIE

Tu si môžete zmerať kovanie na presné určenie typu podľa veľkosti. Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
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Starajte sa správne o svoj nábytok!
Pekný nábytok robí radosť, často celý život. Tu je pár tipov, ako sa 
môžete najlepšie starať o svoj nábytok. Stieranie prachu a vysávanie 
robíte normálne. Prachovka úplne stačí na to, aby ste udržali povrch 
lesklý. Vezmite si k tomu pokiaľ možno handričku bez chĺpkov, 
impregnovanú. Tiež staršie alebo neimpregnované handričky stierajú 
prach, ak použijete nábytkový lesk. Čalúnené časti vysajete vhodným 
nástavcom (podľa návodu) opatrne v smere prachu.

Ako čistiť správne nábytok!
Nikdy nepoužívajte ostré domáce čističe, odierajúce prostriedky ani 
mokré handričky. Pri ľahkej starostlivosti dodržujte nasledujúci tipy:
Drevené povrchy a časti dreva!
Nábytkový lesk dajte najlepšie na prachovku a nepriamo na drevo. 
Lesk odstráni ľahké tiene, oživí povrchovú štruktúru a vytvorí 
ochranný film proti ohmataniu a otlakom prstov. Malé množstvo 
lesku zabráni pritom fľakom.
Malé škrabance sa zneviditeľnia tak, že použijete prostriedok priamo v 
smere škrabancov.

Umelohmotné povrchy
Tieto ľahko ošetrovateľné povrchy sa dajú ľahko očistiť vlhkým uterákom a 
trochou mydla. Iba pri silnom znečistení sa odporúča čistič na 
umelohmotné povrchy.
Lesklé kovové povrchy
K lesku týchto povrchov sú dostačujúce prostriedky na kovové časti. Kovy 
sú ošetrené prachovkou bez chĺpkov.
Látky na čalúnenie
S ohľadom na rozdielne materiály sa majú pri silnom znečistení a fľakoch 
používať patričné prostriedky.Odborníkom odporúčané prostriedky by ste 
mali najprv vyskúšať na nejakom neviditeľnom mieste. Ľahké znečistenia 
môžete jednoducho vyčistiť teplejšou vodou a bielym čistým uterákom. 
Oddeliteľné poťahy neperte nikdy sami!
Kožené poťahy
Pri čistení dbajte na priložené návody. 

Objednanie náhradných dielov

Vážený zákazník,

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

Kód výrobku je uvedený na faktúre poprípade na dodacom liste

Kód výrobku Kostra
Čalúnenie

Číslo dielu ( xxxx-xxxx, xxxx-xxx )

Označenie kovania (napr. B)

Počet

Počet




