Οδηγός ορθής χρήσης επίπλων
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Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς μας να σας παρέχουμε
υπηρεσίες
κορυφαίων
προδιαγραφών,
δημιουργήσαμε
για σας τον συγκεκριμένο Οδηγό Ορθής Χρήσης Επίπλων.
Ο
Οδηγός
που σκοπό
τα
έπιπλά

αυτός
αποτελεί
ένα
σημαντικό
εργαλείο
έχει να σας βοηθήσει να απολαύσετε
σας
για
μεγαλύτερο
χρονικό
διάστημα.

Αξίζει να διαθέσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας
μελετώντας αυτό το έντυπο το οποίο περιέχει χρήσιμες
συμβουλές και μυστικά για την φροντίδα των επίπλων
σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εγγύησή τους.
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Ξύλινα έπιπλα
Για την κατασκευή των επίπλων μας χρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας φυσικό
ξύλο.Όπως όλα τα φυσικά υλικά έτσι και η επιφάνεια του ξύλου, επηρεάζεται
από το φως και με την πάροδο του χρόνου η όψη και το χρώμα της αλλάζει.
Έπειτα από την τοποθέτησή τους θα πρέπει να «αφήσετε» τα έπιπλα για 5
με 7 ημέρες να απορροφήσουν το πρώτο τους φως. Στη διάρκεια αυτής της
περιόδου και για αποφυγή μόνιμων σημαδιών καλό θα ήταν να αποφεύγετε
την τοποθέτηση αντικείμενων πάνω στις επιφάνειες των επίπλων.
Επίσης κατά την συγκεκριμένη περίοδο, οι επεκτάσεις των τραπεζιών θα πρέπει
να εκτίθενται στην ίδια ποσότητα φωτός με το τραπέζι ώστε να αποφευχθεί η
διαφορά στο χρώμα.
Μετά από την τοποθέτηση αντικειμένων στα έπιπλα (πχ μπουφέδες, ή βιτρίνες)
ενδέχεται να χρειάζονται περαιτέρω μικρορυθμίσεις στους μεντεσέδες ή τους
οδηγούς των συρταριών πράγμα που οφείλεται στην μορφολογία του εκάστοτε
πατώματος. Ενημερωθείτε για τον τρόπο ρύθμισης από τους τεχνικούς της
εταιρείας μας κατά την διάρκεια της τοποθέτησης ή από το κεντρικό μας
κατάστημα στο Βιο. Πα. Κερατέας.
Η επιφάνεια των επίπλων δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με πολύ ζεστά
αντικείμενα όπως μαγειρικά σκεύη. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε έντυπα
όπως εφημερίδες ή περιοδικά για σουβέρ ή σουπλά καθώς η υγρασία που
δημιουργείται στο ποτήρι από το ποτό ή το ρόφημα σε συνδυασμό με κάποια
χημικά συστατικά των μελανιών μπορούν να προκαλέσουν κόλληση μεταξύ
επίπλου και εντύπου.
Τα υγρά που περιέχουν οινόπνευμα (όπως πχ το βερνίκι νυχιών ή τα
αλκοολούχα ποτά) δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τις ξύλινες επιφάνειες
διότι δεν είναι δυνατό να αφαιρεθούν.
Ο καθαρισμός των επίπλων πρέπει να γίνεται με ένα πανί μουλιασμένο σε χλιαρό
νερό, μετά τον καθαρισμό στεγνώνετε με μαλακό πανί στεγνό. Μπορείτε επίσης
να χρησιμοποιήσετε μια πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στο νερό αρκεί
το απορρυπαντικό να έχει ουδέτερο Ph. Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τις
ξύλινες επιφάνειες με την φορά των φυσικών σημαδιών (‘‘νερών’’) του ξύλου.
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Ξύλινα έπιπλα
ΠΡΟΣΟΧΗ, αποφύγετε την χρήση χημικών, γυαλιστικών ή λιπαντικών (πχ.

overlay, λαδόπανα κτλ.) καθώς μπορεί να μειώσουν την λάμψη των επιφανειών
ή να αφήσουν μόνιμα σημάδια-λεκέδες όπου ακουμπάνε αντικείμενα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
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Εκτείνουμε την προέκταση μέχρι το τέρμα κρατώντας και τα δύο φύλλα της φροντίζοντας να βρίσκονται στη μέση της κατασκευής.
Ανασηκώνουμε κρατώντας πάντα και τα δύο φύλλα της προέκτασης. Ανοίγουμε τα φύλλα ώστε να τοποθετηθούν πάνω στις
ράγες του μηχανισμού και σπρώχνουμε ελαφρά τις προεκτάσεις ώστε να ενωθούν με το υπόλοιπο τραπέζι. Έπειτα σπρώχνουμε
προς τα μέσα την άκρη της ράγας μέχρι να τερματίσει.

Για να κλείσουμε την προέκταση επεκτείνουμε προς τα έξω μέχρι να τερματίσει, και έπειτα μετακινούμε τα
φύλλα ώστε να έρθουν στο μέσο του μηχανισμού. Ανασηκώνουμε και τα δύο φύλλα και τα κλείνουμε. Αφού
ακουμπήσουμε τα φύλλα στην βάση του μηχανισμού σπρώχνουμε προς τα μέσα ώστε να αποθηκευτεί ο
μηχανισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Είναι σημαντικό τόσο κατά το άνοιγμα όσο και κατά το κλείσιμο ο μηχανισμός των προεκτάσεων να είναι
πλήρως ανεπτυγμένος και τα φύλλα των προεκτάσεων να βρίσκονται στο μέσο του μηχανισμού. Σε αντίθετη
περίπτωση δεν είναι δυνατό να ανοίξουν και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο έπιπλο.
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Γυάλινες επιφάνειες

Για τον καθαρισμό των γυάλινων επιφανειών χρησιμοποιείτε μαλακό πανί
σε συνδυασμό με οποιοδήποτε υγρό καθαριστικό για τζάμια.
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ΠΡΟΣΟΧΗ, τα καθαριστικά των τζαμιών δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή με οποιαδήποτε άλλα υλικά του επίπλου, καθώς υπάρχει κίνδυνος
αποχρωματισμού ή διάβρωσης εξαιτίας των δραστικών χημικών ουσιών
που περιέχουν τα καθαριστικά.
Ιδανικά, για να αποφύγετε την επαφή του καθαριστικού με τις υπόλοιπες
επιφάνειες και ειδικά όταν πρόκειται για μικρές γυάλινες περιοχές,
ψεκάζετε το καθαριστικό στο πανί και έπειτα καθαρίζετε με αυτό τις
γυάλινες επιφάνειες. Σε περίπτωση που από λάθος το καθαριστικό έρθει
σε επαφή με άλλη επιφάνεια του επίπλου θα πρέπει αμέσως να καθαρίσετε
την επιφάνεια με ένα πανί εμποτισμένο με νερό και κατόπιν με ένα μαλακό
πανί στεγνό.
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Υφάσματα και δέρματα
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Τα υφάσματα που χρησιμοποιούμε είναι εισαγωγής, Ευρωπαϊκής
προέλευσης και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας που
έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή ένωση.
Για να αποφύγετε το ξεθώριασμα των υφασμάτων και δερμάτων
θα πρέπει να μην είναι εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως.
Συχνά θα πρέπει να χτυπάμε ελαφρά τα μαξιλάρια του καναπέ
ώστε να κατανέμονται σωστά τα πούπουλα στο εσωτερικό τους
και να διατηρούν το σχήμα τους.
Μια φορά κάθε μήνα ιδανικά, θα πρέπει τα μαξιλάρια καθίσματος
του καναπέ να αναποδογυρίζονται ώστε να διατηρούν όσο το
δυνατόν ομοιόμορφο σχήμα (εφόσον μας το επιτρέπει το σχέδιο
του καναπέ).
Για να καθαρίσετε τοπικά τα υφάσματα χρησιμοποιείτε λευκό πανί
εμποτισμένο με νερό. Αποφεύγετε τα χρωματιστά και τα τύπου
vettex πανιά διότι ενδέχεται να αφήσουν χρώμα πάνω στο ύφασμα.
Για τον καθαρισμό των δερμάτων χρησιμοποιείτε μαλακό πανί
εμποτισμένο με νερό, και έπειτα σκουπίστε ξανά με μαλακό πανί
στεγνό.
Εάν πρόκειται για σκληρούς και επίμονους λεκέδες ή επιθυμείτε να
πλύνετε το ύφασμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία
μας ώστε να σας δοθούν οδηγίες αναλόγως του υφάσματος που
διαθέτετε.
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Εγγύηση και επικοινωνία
Το είδος που αγοράσατε, προορίζεται για επίπλωση σπιτιού και είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές.
Η χρήση επιλεγμένων υλικών και η εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνικών μέσων,
εξασφαλίζουν μακρά διάρκεια ζωής ανάλογη της χρήσης των προϊόντων.
Όλα τα έπιπλα καλύπτονται με πενταετή (5) εγγύηση καλής χρήσης και λειτουργίας
για την στερεότητα και σταθερότητα των ξύλινων μερών τους. Εξαιρείται από την
ανωτέρω εγγύηση το ύφασμα, το οποίο είναι επιλογής του πελάτη.
Σε περίπτωση βλάβης, φθοράς ή καταστροφής των καλυπτόμενων από την εγγύηση
μερών των ειδών,εντός του χρόνου εγγύησης, λόγω κακής χρήσης ή επέμβασης του
πελάτη, η επιχείρηση υποχρεούται να εξετάσει τη ζημιά, εντός σύντομου χρονικού
διαστήματος, με αρμόδια επιτροπή, η οποία θα αποφανθεί εάν η ζημιά καλύπτεται
από την εγγύηση ή θα επισκευαστεί με έξοδα του πελάτη.
Μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την αγορά των επίπλων τα μεταφορικά έξοδα
βαρύνουν τον πελάτη.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, θα επιλύεται από την εξειδικευμένη επιτροπή της
εταιρείας.
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Κωνσταντάρας Χειροποίητο Έπιπλο
Εργοστάσιο-Showroom
τηλέφωνο.			
2o Showroom			
Τηλέφωνο			
3ο Showroom
Τηλέφωνο
4ο Showroom			
Τηλέφωνο 		
Web.		

ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας
22990 43017
Λεωφόρος Αλίμου 128 Αργυρούπολη
210 9613901
Λεωφόρος Κηφισίας 94-96 Μαρούσι
210 6127563
Λεωφόρος Μεσογείων 446 Αγία Παρασκευή
210 9718509
www.konstantaras.net

Email			

info@konstantaras.net
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