KANGASTE
HOOLDUS
Pakume oma toodetele ka hooldusteenust! Meie meistrid tulevad ja hooldavad teie täispuidust mööblit, nii et
see on alati kaunis. Küsi lisa.

ORIENS
TÜKIKE LOODUST SINU KODUS

NORMAALNE
PESEMINE

TRUMMELKUIVATUS
KEELATUD

LUBATUD
AINULT
KÄSIPESU

TRIIKIMINE
MADALAL
TEMPERATUURIL

PESEMINE
KEELATUD

TRIIKIMINE
KEELATUD

PLEEGITAMINE
KEELATUD

NORMAALNE KEEMILINE
PUHASTUS

Tammepuit on eriline ja kordumatu, luues meie
ümber sooja ja mõnusalt loodusliku keskkonna.
Oska seda hinnata ja märgata!

TAMMEPUIDUST
MÖÖBLI
HOOLDUSJUHEND

Täname, et soetasid endale eheda ja
naturaalse toote!
Tammepuit on LOODUSLIK materjal, kus iga toode on erineva
puidusüü ja mustriga, mille autoriks on loodus ise. Enne toote
kasutuselevõttu tutvu hooldusjuhendiga. Lisaküsimuste
korral küsi infot meie müügisalongidest.

TOODE SAABUB
SINU KOJU
Toote kättesaamisel kontrolli alati toote seisundit. Kui
märkad toote pakendil transpordikahjustusi, märgi see
info kindlasti lehele, kuhu allkirja annad! Teata transpordikahjustustest kuni kolme päeva jooksul pärast kauba
kättesaamist. Hiljem esitatud pretensioone ei saa me
arvesse võtta. Vahetult pärast pakendist väljavõtmist on
tooted kuumade nõude ja vedelike suhtes tundlikumad,
mistõttu soovitame lasta toodetel esmalt kohaneda ja
kasutada spetsiaalseid aluseid.
Pane tähele! Tooteid pakendist välja võttes puhasta
puidu pinda alati kuiva lapiga! Tooteid niiske lapiga
puhastades võib puidu pind alguses karedaks tõmbuda.

KASUTAMINE,
ÕHUNIISKUS JA
TEMPERATUUR

PUIDU PINNA
HOOLDAMINE

Tammepuit on ehe ja naturaalne ning iga toode on erineva puidusüü ja mustriga. Oska seda
märgata ja hinnata. Tootele võib tekkida pragusid. Pakume erinevaid hoolduskomplekte - vajaduse korral küsi hooldusteenust meie professionaalidelt! Omadustelt on tammepuit tugev ja tihe,
mistõttu ei pruugi me märgatagi, et toode elab meie kodudes edasi. Õhuniiskuse muutudes võib
tammepuidust toode mõõtmeid muuta.
Hoia õhuniiskus ruumides 40–60%.
Temperatuur +14 kuni +26 °C.
Kasuta tooteid ainult sisetingimustes (mitte õues, rõdul ega terrassil).
Väldi päikese ja küttekehade vahetut mõju.
Õlita tooteid 1-2 korda aastas, vajaduse korral tihedamini.
Ära aseta kuumi esemeid vahetult puidu pinnale.
Ära kasuta puhastamiseks keemilisi pesuaineid. Enne puhastusaine kasutamist katseta alati
selle sobivust.
Toote liigutamisel tuleb seda alati TÕSTA. Väldi toote libistamist mööda põrandat ja toote
ümberpööramist ilma toodet korralikult tõstmata.
Toodete metallist siine ja uksehingi tuleb vajaduse korral õlitada ja reguleerida. Transpordi
käigus võivad need paigast nihkuda ja sel juhul tuleb need uuesti seadistada. Küsi täpsemaid
juhiseid meie salongidest.

Soovitame hooldada tammepuidust tooteid 1-2 korda aastas, vajaduse korral tihedamini. Puidu
pinna hooldamine naturaalse puiduõliga toidab puitu ja muudab selle järk-järgult vastupidavamaks. Kõik vajalikud hooldustooted on müügil meie salongides.
Kui toote pind tundub kare ja kuiv või sellele on tekkinud mõni defekt, mille soovid eemaldada,
vajab toode enne õlitamist kergelt liivapaberiga (150–200) lihvimist. Mõnikord võib toote pind,
millelt oled äsja pakendi eemaldanud, olla kergelt laiguline ja kare. Sel juhul tuleb karedad kohad
liivapaberiga enne kergelt üle lihvida ja seejärel õlitada. Liivapaberiga lihvimisel tuleb järgida puidu
süümustri suunda ja lihvida piki mustrit. Kui lauale on tekkinud kare laik või mõni muu defekt,
võite liivapaberiga üle käia vaid selle konkreetse koha. Enne õlitamist tuleks toote pinnalt kuiva lapi
või švammi abil tolm pühkida! Õlitamisel vala õli värvitule lapile (mitte laua pinnale!) ja hõõru
puidu pinnale puidu süümustri suunas. Lase õlil 20 minutit puidu sisse imbuda ja eemalda ülejäänud õli puhta ja kuiva värvitu lapiga (näiteks valge majapidamispaber). Kanna valge või tume õli
eelmainitud viisil puidu pinnale, kuid eemaldada see kohe kuiva paberiga toote pinda puidu
süümustri suunas hõõrudes. Nõnda väldid õli kuivamist puidu pinnal, mille tõttu võib õli veidi
läikima jääda. Kui puidu pinnale on tekkinud mustus või värvimuutus, saad selle õlitatud pinnalt
kergesti eemaldada, kui seda kohta liivapaberiga lihvid ja seejärel õlitad. Juhul, kui puitmööbli
pinnale on tekkinud väiksed praod, saab need kergesti eemaldada, kasutades spetsiaalset
täitepulka. Puhasta pind. Hõõru tugevalt pragunenud kohta täitepulgaga nii, et pragu ei ole enam
näha ja on täidetud. Seejärel lihvi täitepulgaga kaetud pind liivapaberiga siledaks ja õlita seda
kohta tavapärasel viisil.
KUNA ÕLI VÕIB KERGESTI SÜTTIDA, TULEB ÕLISED LAPID JA MAJAPIDAMISPABERI TÜKID
ISESÜTTIMISE VÄLTIMISEKS KOHE ÄRA VISATA VÕI PÕLETADA!

TOOLID
Toolid on ette nähtud
istumiseks. Tooli valesti
kasutades riskid tooli ja
selle
konstruktsiooni
kahjustustega. Ära roni
ega astu toolile. Ära
kiigu tooliga. Kui soovid
tooli liigutada, siis tõsta
seda. Tooli kangaste
hooldustingimusi küsi
meie salongidest, sest
pakume laias valikus
erinevaid
kangaid.
Aseta tooli jalgade alla
pehmendavad vildid, et
vältida
põranda
kriipimist.

ÄRA KIIGU!

ÄRA ASTU
TOOLILE!

OHUTUSNÕUDED
Et hoida ära õnnetusjuhtumeid ja vältida toodete kahjustusi, tuleb kõiki
tooteid kasutada eesmärgipäraselt! Tammepuidust tooted on väga
rasked ja nende tõstmisel peaks sellega arvestama. Kummutite korral
peab kindlasti arvestama, et kõiki sahtleid ei tohiks korraga avatuna
hoida, kuna toode võib siis tasakaalust välja minna ja ettepoole kalduda.
Toolid ja pingid on mõeldud istumiseks, nendel seismine ja kiikumine on
kliendi enda vastutusel. Kui tootega on kaasas seinakinnitused, tuleks
neid kindlasti kasutada ja toode turvaliselt, vastavalt juhistele kinnitada.

ÄRA
LOHISTA
TOOLI!

NATURAALNAHAST
TOODETE HOOLDAMINE
Naturaalnaha hoolduseks mõeldud puhastusvahendid eemaldavad
õrnalt ja materjali kahjustamata mustuse, toidavad naturaalnahka ja
annavad tootele kaitsekihi, mis hoiab eemal kergemat igapäevast
mustust. Kui spetsiaalseid naturaalnaha puhastamiseks mõeldud
vahendeid ei ole kohe käepärast, tohib tooteid puhastada ainult puhta
vee ja lapiga.

