
Kedves Ügyfelünk,  

Köszönjük, hogy minket választott. Kérjük, a következőket figyelmesen olvassa át, hogy 

bútora tartósan megőrizze küllemét és kényelmét! 

 

 

Vásárlói Tájékoztató 

  

Ahhoz, hogy kárpitos bútora sokáig a lakás dísze lehessen, kérjük, tartsa be a lenti 

utasításokat. 

 A bútorok kicsomagolásánál ne használjon kést vagy más szúró-vágóeszközt, mert 

azzal megsértheti a bútort. 

 A bútor tisztítására a kereskedelemben kapható és erre a célra ajánlott tisztítószereket 

használja. A teljes felületi tisztítás előtt egy kevésbé látható kisebb felületen végezzen 

próbatisztítást! 

 A bútort porszívózni, csak sima felületű fejjel szabad, mert a kefés fej kihúzhatja a 

szövet szálait, ami nem garanciális probléma. 

 Vizes takarítógép használata tilos, mert átáztatja a szövet alatti szivacs réteget, aminek 

ezáltal romlik a minősége. 

 Maró hatású, sérülést okozó, vízben nem oldódó tisztítószereket ne használjon! A 

tisztításnál feltétlenül tartsa be a tisztítószer gyártójának az útmutatóját. Minden 

esetben a bevonó anyag megfelelő tisztítószerét használja. 

 Textilbőr kárpit esetén a rendszeres ápolásért érdemes (babaolajos törlőkendőt) vagy 

bőr ápolószert használni. A textil- és valódi bőr kárpit vizes ronggyal történő tisztítása 

a kárpit kiszáradásához és repedezéséhez vezet. 

 A kárpitos bútorok más szövettel, kárpittal történő letakarása jelentősen csökkenti a 

kárpit élettartamát és bolyhosodáshoz vezet 

 A sarokgarnitúrák csak vendégágy funkcióval vannak ellátva, rendszeres alvásra nem 

alkalmasak. Az ágygéppel rendelkező bútoroknál a kihúzott, plusz fekvőfelület 0-2 

cm-rel magasabb lehet, az ülőfelületnél kialakítástól függően, ez nem reklamációs ok. 

 Az ülőbútorokra ráállni, rátérdelni tilos. A termékek ülésre, fekvésre vannak tervezve. 

 A bútorok karfájára, háttámlájára, ülni, állni, térdelni tilos, az ezekben a részekben 

található tartószerkezet más irányú és erejű teherbírásra van tervezve. 



 Az ágyneműtartóval rendelkező kárpitos bútorok ágyneműtartóját 15 kg-nál nagyobb 

súllyal nem szabad terhelni, mert leszakadhat. 

 A kárpitos bútorok mozgatását minden esetben azt a földről felemelve több ember 

végezze. A tolás, húzás hatására a különböző elemek megsérülhetnek eltörhetnek. A 

bútorok lábai ne legyenek egyoldalúan megterhelve, mert eltörhetnek. 

 Szőtt szövetnek azt a szövetet nevezik, amelynél két fonalcsoport derékszögben 

keresztezi egymást. 

Felületén már az üléstől is kis csomók („bolyhok“) képződhetnek. A szaknyelv ezt pilling-nek 

nevezi. Ez keletkezhet azáltal, hogy: 

 a szőtt szálak laza száldarabkái összepöndörödnek 

 a huzatra idegen szálak kerülnek (pl. ruhadarabról). Ez az idegen anyag általi 

bolyhosodás. A pilling képződést (csomósodást) bolyvágó textilborotvával gond 

nélkül eltávolíthatjuk anélkül, 

hogy az anyag szálai sérülnének. Az anyag tartósságát ez nem befolyásolja. 

 A nyitható és mozgatható elemeket a két szélén megfogva, erőltetés nélkül kell és 

lehet kinyitni. 

 A bútorok bevonóanyagai (akár bőr, akár textil) nem UV állóak, a tartós, erős napfény 

színfakulást okozhat, mely nem reklamációs ok. 

 A bútorok készítésénél használt ragasztók nem hőállóak, ezért fűtőberendezés 

közvetlen közelébe ne helyezzük. Az ezekből fakadó problémák nem reklamációs 

okok. 

 A gyakori használat során éppúgy, mint más termékeknél ráncok képződnek. Ez a 

ráncosodási folyamat nem a párnázat gyengülésére vezethető vissza, hanem a kárpit 

természetes nyúlása okozza. A használatból adódó ráncosodás, bevonóanyag 

hullámosodás természetes jelenség, és nem reklamációs ok. 

 A test helyének benyomódását "üléstükörnek" nevezzük (ez a tulajdonság a bőr 

bevonóanyagnál is kialakulhat). Ezek a jelenségek a testtömeg, illetve a test 

melegének hatására alakulnak ki az anyag tulajdonságaitól függően, és nem 

reklamációs okok. 

 A standard bútorok terhelhetősége 90 kg/fő, ezért kérjük, hogy minden esetben a 

testsúlyához mérten válassza ki és rendelje meg a bútora párnázatát. 

 Az egyenletes ráncképzõdés érdekében ajánlatos az összes ülésegységet egyenletesen 

használni, mivel az egyoldalú használat következtében eltérő mértékű ráncosodás 

alakulhat ki a garnitúra egyes részein ("kedvenc hely"-effektus). A párnázat 

lazaságától (ülőfelület puhaságától) függően. 

 A mintàkhoz képest előfordulhat àrnyalat eltérés, nem reklamációs ok 



 A síkrugós bútorok felülete nem egységes keménységű, szerkezetéből adódóan más a 

merevítés. Nem tartozik a garanciàlis feltételek közé 

 


