KULLANIM VE BAKIM KLAVUZU

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle!
Ürün kullanımı ve bakımı hakkında birkaç noktaya değinmek
isteriz.
ÜRÜN KULLANIMINDA GENEL UYARILAR
•Satın aldığınız ürünlerin ev içerisinde yerini değiştirirken veya
evinizden başka bir yere taşırken zemin üzerinde sürterek taşımayınız.
•Mobilyalarınızı ağır darbelerden koruyunuz.
•Taşınma esnasında mobilyalarınızın darbelerden ve çarpmalardan korunacak şekilde paketlendiğinden emin olunuz.
•Mobilyalarınızı kesici ve sivri cisimlerle temasından kaçınınız.
•Mobilyalarınızı her türlü kimyasal ile temastan koruyunuz.
•Mobilyaların üzerindeki yükü eşit dağıtmaya özen gösteriniz.
•Mobilyanızı yerleştireceğiniz zeminin düz olduğundan emin
olunuz, kot farkı olmadığını kontrol ediniz.
AHŞAP YÜZEYLER
•Ahşap ürünlerimizde masif meşe ve doğal papel kaplama kullanılmaktadır.
•Ürünlerde kullanılan ahşap malzemeler doğal olması sebebiyle
ton ve doku farklılıkları olabilmektedir.
•Ahşap ürünlerin doğrudan sıcak, ıslak, şekerli ve asidik ürünler ile
temasından kaçınınız. Cilalı ve yağlı ürünlerde renk deformasyonlarına sebep olabilir.

•Ahşap yüzeye dökülen her türlü yiyecek ve içecekleri bekletmeden hemen temizliğini yapınız. Haﬁf nemli yumuşak bir bezle
yüzeyi temizleyip ardından kuru bir bezle kurulayınız.
•Ahşap yüzeylerin temizliğinden kimyasal malzemeler kullanmayınız.
•Ahşap masa ve sehpaların üzerine çıkmayınız.
•Ahşap yüzeylerin üzerinde doğrudan bıçak ile yiyecek kesmeyiniz.
•Ahşap masa ve sehpaların yerini değiştirirken itmeyiniz. Bağlantı
yerlerinde çatlama veya açılmalara sebep olacaktır. En az 2 kişinin
yardımı ile dengeli bir şekilde kaldırarak yerini değiştiriniz.
•Ahşap ürünlerimiz iç mekân kullanımına uygun olarak üretilmiştir. Direkt güneşe ve neme maruz kalmaması gerekir, yüzeyinde çatlama ve deformasyon oluşabilir.
METAL YÜZEYLER
•Metal yüzeyleri sert ve aşındırıcı (zımpara vb.) malzemelerle temizlemeyiniz.
•Metal yüzeylerin temizliğinden alkol veya kimyasal malzemeler
kullanmayınız.
•Metal yüzeye dökülen her türlü yiyecek ve içecekleri bekletmeden
hemen temizliğini yapınız. Haﬁf nemli yumuşak bir bezle yüzeyi
temizleyip ardından kuru bir bezle kurulayınız.
CAM YÜZEYLER
•Cam yüzeylerin temizliğinde haﬁf nemli ve yumuşak bir bez kullanın ardından kuru bir bezle kurulayınız.
•Sivri ve sert cisimlerle temasından kaçınınız.

•Cam masa ve sehpaların üzerine çıkmayınız.
•Cam aydınlatmalarımızın hepsi cam atölyesinde el işçiliği ile
üretilmektedir. Bu nedenle ürünlerin ebatlarında ve renk tonlarında belli oranda oynamalar olabilmektedir.
DÖŞEMELİ YÜZEYLER
•Döşemeli yüzeylerin temizliğinden alkol veya kimyasal malzemeler kullanmayınız.
•Kanepelerin, koltukların, sırt yastıklarının ve minderlerin sünmesini önlemek için aralıklarla el yardımıyla kabartınız.
•Kanepelerin, koltukların sırt ve kolçak kısımlarına oturmamanızı
tavsiye ederiz. Kumaş ve yastıklarda deformasyonlara neden
olabilmektedir.
TERRAZZO VE MERMER YÜZEYLER
•Mermer yüzeye dökülen her türlü yiyecek ve içecekleri bekletmeden hemen temizliğini yapınız. Haﬁf nemli yumuşak bir bezle
yüzeyi temizleyip ardından kuru bir bezle kurulayınız.
•Mermer yüzeylerinizi asidik yiyecek ve içeceklerin (limon, sirke,
ketçap, alkollü içecekler vb.) doğrudan temasından koruyunuz.
Mermer yüzeylerin temizliğinden kimyasal malzemeler kullanmayınız.
•Mermer masa ve sehpaların üzerine çıkmayınız.
•Mermer yüzeylerin üzerinde doğrudan bıçak ile yiyecek kesmeyiniz.
•Mermer masa ve sehpaların yerini değiştirirken itmeyiniz.
Bağlantı yerlerinde çatlama veya açılmalara sebep olacaktır. En az
2 kişinin yardımı ile dengeli bir şekilde kaldırarak yerini değiştiriniz.

