PENTRU FOLOSIREA ŞI ÎNTREŢINEREA CORECTĂ A MOBILEI, VĂ
RUGĂM SĂ RESPECTAŢI URMĂTOARELE INSTRUCŢIUNI:
RECOMANDĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA FOLOSIREA ŞI PROTEJAREA MOBILEI:
1. Evitaţi expunerea mobilierului la acţiunea directă a razelor solare. Schimbările extreme de temperatură
şi umezeală pot cauza crăpături şi desprinderi ale finisajelor.
2. Mobila trebuie asamblată şi poziţionată pe o suprafaţă orizontală/plată şi solidă.
3. Vă rugăm să NU puneţi obiecte fierbinţi pe suprafaţa mobilei (ex. ceainic sau oala fierbinte)
– aceasta poate cauza pete de arsură pe suprafeţele cu care vin în contact. Întotdeauna folosiţi un platou
înainte de a aşeza recipientul fierbinte pe mobilier.
4. Pentru a evita zgârieturile de pe podea, se recomandă folosirea unui covor sub mobilă la mutarea sau
tragerea de mobilier. Este foarte important ca la mutarea mobilierului acesta să fie ridicat şi transportat
de către două persoane.
5. Vă rugăm să NU folosiţi forţa excesivă la manipularea sertarelor şi uşilor mobilierului dumneavoastră.
6. Pentru a proteja geamul securizat împotriva riscului de fisurare sau spargere, vă rugăm să evitaţi zgârierea
sau căderea oricărui obiect dur pe suprafaţa sticlei.
CUM TREBUIE ÎNTREŢINUTĂ MOBILA CU FINISAJE LUCIOASE, DE CALITATE SUPERIOARĂ
(ex: fronturi superlucioase – Gazelle, Miracco):
1. Curăţaţi mobila în mod regulat pentru a proteja suprafaţa sa de zgârieturi, coroziune sau pete.
2. Suprafeţele se vor şterge întotdeauna uşor şi uniform, folosind o cârpă moale şi uscată. NU utilizaţi
niciodată APĂ, ALCOOL, DILUANT pe bază de solvent sau orice PRODUSE DE CURAŢAT DURE SAU
ABRAZIVE (de exemplu, pudră sau lichide de curăţare corozive/abrazive).
3. Ceruirea este recomandată pentru întreţinerea periodică a finisajului lucios. După ceară, folosiţi o cârpă/
material uscat și moale pentru a șterge suprafaţa.
CUM SE VA ÎNTREŢINE MOBILIERUL CU SUPRAFEŢE FURNIRUITE (ex: mese Sonics, Panama):
1. Curăţarea în mod frecvent - previne formarea zonelor cu abraziune, care în timp pot deteriora finisajele
mesei. Micile zgârieturi sau semne pot fi acoperite cu produse destinate acestui scop. Aceste produse pot fi
găsite în magazinele de specialitate sau de bricolaj.
2. Suprafeţele se vor şterge întotdeauna uşor şi uniform, folosind o cârpă moale şi uscată.
3. Vă rugăm să NU poziţionaţi mobila în apropierea unui aragaz, sursă de foc deschis sau orice alt loc ce
prezintă temperaturi înalte şi umezeală.
4. NU aşezaţi obiecte din cauciuc sau plastic pe suprafaţa mesei. Substanţele chimice din componenţa
cauciucului sau plasticului pot intra în reacţie cu finisajele mesei dacă sunt lăsate în contact cu aceasta mai mult
timp. Pentru a evita apariţia urmelor de la aceste obiecte, aşezaţi-le pe o bucată de material textil.
CONTRAINDICAŢII:
NU se vor folosi pentru întreţinere produse ce conţin alcool, nu se curăţă folosind înălbitori, nu se usucă folosind
un uscător electric, nu se folosesc pentru a curăţa produsul agenţi chimici sau abrazivi, nu se acţionează asupra
suprafeţelor cu obiecte dure (cuţit, cutter, unghia etc.), nu se aşează masa în bătaia directă a razelor solare şi în
apropierea unei surse de lumină de tip halogen - pentru a i se menţine culoarea mai mult timp, nu se aşează în
apropierea unei surse de căldură, nu se mută masa prin împingere sau tragere ci prin ridicare, nu se foloseşte ca
suport pentru ghivecele cu flori.
NU lăsaţi lichidele să interacţioneze cu masa. Orice pată de lichid trebuie ştearsă imediat cu o cârpă moale şi
uscată, în direcţia fibrelor lemnului.
NU utilizaţi niciodată APĂ, ALCOOL, DILUANT pe bază de solvent sau orice PRODUSE DE CURĂŢAT DURE
SAU ABRAZIVE (de exemplu, pudră sau lichide de curăţare corozive/abrazive).

