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SPOJOVACIE KOVANIE
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Here, you can measure the furniture hardware to recognise a certain part according to its size. All proportions are in millimetre.
Hier können Sie die Schrauben zur besseren Identifizierung nachmessen (alle Maßangaben in mm).
Tu si môžete zmerať kovanie na presné určenie typu podľa veľkosti. Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.
Zde si můžete změřit kování k přesnému určení typu dle velikosti. Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech.
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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.

Ersatzteilbestellung

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.

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.
Artikelnummer ist auf der Rechnung bzw. auf dem Liefeschein angefürhrt

Produktnummer

Skelett

( xxxx-x-xxx-xxxxx-x )

Tapezieren ( xxxx-x-xxx-x-xxxxx )

Teilnummer ( xxxx-xxxx, xxxx-xxx )
Stückzahl
Beschlagteil - Kennzeichnung (bzw. B)
Stückzahl

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.
Number of product is introduced on invoice or on added sheet

number
of product

Skeleton

( xxxx-x-xxx-xxxxx-x )

Drapery

( xxxx-x-xxx-x-xxxxx )

Part number ( xxxx-xxxx, xxxx-xxx )
Quantity
Labeling of fitting (for example B)
Quantity

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.
Kod wyrób
jest je
podany
na rachunku,eventualnie
na dotyczą
cy dowódu
dostawy
Kód
výrobku
uvedené
na faktúre poprípade
na dodacom
liste

Kód výrobku

Szkielet
Kostra

( xxxx-x-xxx-xxxxx-x )

Čalúnenie

( xxxx-x-xxx-x-xxxxx )

Číslo dielu ( xxxx-xxxx, xxxx-xxx )
Počet
ć

Označenie kovania (napr.B)
Počet
ć

Peč ujte správně o svů j nábytek!

Umě lohmotné povrchy

Pě kný nábytek dě lá radost, č asto celý ž ivot. Zde je pár tipů , jak mů ž ete nejlépe
peč ovat o svů j nábytek.
Stírání prachu a vysávání dě láte jako normálně . Prachovka úplně stač í na to, abyste
udrž eli povrch lesklý. Vě změ te si k tomu pokud mož no hadř ík bez chloupků ,
impregnovaný. Také starš í nebo neimpregnované hadř íky stírají prach, pokud
použ ijete nábytkový lesk. Č alouně né č ásti vysajete vhodným nádstavcem (podle
návodu) opatrně ve smě ru prachu.

Jak čistit správně nábytek!

Nikdy nepoužívejte ostré domácí čističe, odírající prostředky nebo mokré
hadříky. Při snadné péči dodržujte následující tipy:

Dřevěné povrchy a části dřeva!

Nábytkový lesk dejte nejlépe na prachovku a nepřímo 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
š
škrábanců.

Tyto lehce oš etř ovatelné povrchy se dají lehce oč istit vlhkým ruč níkem a trochou mýdla.
Pouze př i silném zneč iš tě ní se doporuč uje č istič na umě lohmotné povrchy.

Lesklé kovové povrchy
K lesku tě chto povrchů jsou dostač ující prostř edky na kovové č ásti. Kovy jsou oš etř eny
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!

Kož ené potahy
Př i č iš tě ní dbejte př ilož ených 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.
Kód výrobku je uvedené na faktuř e popř ípadě na dodacím listě

Kód výrobku

Kostra

( xxxx-x-xxx-xxxxx-x )

Č alouně ní ( xxxx-x-xxx-x-xxxxx )

Č íslo dílce ( xxxx-xxxx, xxxx-xxx )
Poč et
Označ ení kování (např . B)
Poč et

