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Stimate client!

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. În următoare rânduri dorim să vă 
prezentăm cum să întrețineți sau să curățați tapițeria scaunului în mod corect.

Categorii:
1. Scaune netapițate: lemn lăcuit, poliuretan injectat, polipropilenă.
2. Scaune tapițate cu material textil.
3. Scaune tapițate cu piele sintetică.
4. Articole tapițate cu piele naturală.

1. Scaune netapițate: lemn lăcuit, poliuretan injectat, polipropilenă.

Curățați cu un material din microfibre ușor umezit în apă caldă.
Pentru petele persistente, cum ar fi cerneala, utilizați un material din microfibre umezit 
într-o soluție diluată de apă și alcool.

Scaune din această categorie: 
    - scaunele profesionale din poliuretan injectat: 1290 Nor, 1290 Mek, 1290 PU Labor, 
Softy, etc...
      - scaune cu șezut și spătar lemn lăcuit: Taurus Lemn, Elev, Ovi, etc...
      - scaune cu scoică din polipropilenă: Strike, Q5, Taurus Polipropilenă, etc... 
Atenție: 
      - nu utilizați detergenți abrazivi, ceară de curățare sau aerosoli utilziați pentru curățarea 
de uz casnic zilnic.
      - nu aplicați spumă uscată.
      - nu zgâriați sau frecați energic.

Instrucțiuni de întreținere:

scaune.ro



2. Scaune tapițate cu material textil. 

Curățați frecvent cu un aspirator și în cazul petelor, acestea se pot îndepărta și prin ”curățare 
chimică” (dry-cleaning).
Curățați cu un material din microfibre ușor umezit în apă caldă și dacă pata persistă, 
adăugați săpun (pH 5.5), clătiți și apoi lăsați la uscat în mod natural (evitați lumina directă 
a soarelui).

Atenție: 
      - nu utilizați ceară de albire, ceruri abrazive de curățare sau spray-uri utilizate pentru 
curățarea zilnică de uz casnic.

Materiale textile din această categorie: Amicra, Cagli, Vidar, Fiesta, Eclo Lână, Eclipse.

Scaune din această categorie: 
       - scaunele tapițate cu materialele de mai sus.
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3. Scaune tapițate cu piele sintetică.

Curățați cu un material din microfibre, ușor umezit în apă caldă și uscat ulterioară cu un 
material moale sau în mod natural.
Petele trebuie tratate cât mai repede posibil după pătare pentru a preveni impregnarea 
materialului.
Pentru petele persistente, cum ar fi cerneala, utilizați un material din microfibre umezit cu 
într-o soluție diluată de apă și alcool.

Atenție: 
     - nu utilizați detergenți abrazivi, ceară de curățare sau aerosoli utilizați pentru curățarea 
zilnică de uz casnic.
     - nu aplicați soluție pentru ”polish” sau produse cu conținut chimic.
     - nu aplicați niciodată spumă uscată.
     - nu zgâriați și nu frecați viguros.
     - evitați expunerea la căldură.
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4. Articole tapițate cu piele naturală.

Curățați ușor (nu frecați) cu un material din microfibre, care poate fi umezit cu apă.
În cazul în care pata este persistentă, se adaugă un săpun (pH 5.5), se clătește și se lasă să 
se usuce în mod natural.
Pentru petele persistente, cum ar fi cerneala, utilizați un material din microfibre umezit 
într-o soluție diluată de apă și alcool.

Atenție: 
     - nu utilizați detergenți abrazivi, ceară de curățare sau aerosoli utilizați pentru curățarea 
zilnică de uz casnic.
     - nu aplicați soluție pentru ”polish” sau produse cu conținut chimic.
     - nu aplicați niciodată spumă uscată.
     - nu zgâriați și nu frecați viguros.
     - evitați expunerea la căldură.
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Important:

Antares România SRL nu va accepta reclamații pentru daunele cauzate de:
     - folosirea și sau curățarea necorespunzătoare.
      - decolorarea cauzată de anumite haine, cum ar fi blugi, nu este un defect al materialului.
      - diferențele de nuanță de la un lot la altul (în toleranțele standardului) nu vor fi acceptate 
ca motiv de reclamație.
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