
                                              FISA TEHNICA:  SCAUN ALDO
                                                 MARCA: 
         
                                                                                                                                                                     Componenta si executia produsului:
                                                                                                                                                          - scaunul este realizat in constructie fixa;
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                     Dimensiuni de gabarit:   L(mm)            A(mm)              H(mm)

                                                                                                                     - scaun                                490             580                1010      
                                                                                                                      

 Denumirea principalelor materiale utilizate: PAL 18, 16mm, PFL, placaj 4mm, cherestea de fag, poliuretan, stofa sau scai, lac
pe baza de apa.

Ambalare: produsul se liveraza in stare demontata, in cutii de carton 5 straturi protejat cu folie sau hartie ambalaj.

Capacitatea de a corespunde scopului:  scaunul a fost creat pentru sedere;

Riscuri previzibile:   montarea si / sau asezarea produselor pe pozitie se va face cu ajutorul unui obiect ce verifica 
orizontalitatea( nivela) suprafetei pe care se aseaza mobila, abaterea de la orizontalitate ducand la instabilitatea meselor si scaunelor, 
picioarele acestora nu vor mai intra toate in contact cu solul acest lucru provocand aparitia unui fenomen de balansare. 

Modul de utilizare, manipulare, depozitare, conservare, pastrare:   produsul este conceput pt uz domestic si nu pentru
folosirea lui in regim industrial, in locuri publice sau in scopuri profesionale fara acordul Elvila; corpurile fixe nu se deplaseaza prin
impingere ci se ridica pentru a li se schimba pozitia; depozitarea se face intru-n spatiu ferit de actiunea directa a razelor solare in
ambalajul propriu si daca este posibil pe un suport care sa ridice produsul de la sol; mobilierul de lemn se pastreaza in incaperi cu
temperaturi cuprinse intre 12ºC si 24ºC si umiditatea de 30-40%; incarcarea maxima pe polite este:(recomandarea producatorului);
pentru mobilierul din lemn finisat cu lacuri nitrocelulozice, se vor folosi produse de intretinere ce nu contin alcool; tinand cont ca
lemnul in timp “lucreaza” se recomanda ca periodic la produsele din masiv sa se verifice cuplarile cu suruburi si unde este nevoie sa
se faca corectarile necesare(sa se stranga suruburile periodic); mobilierul din lemn masiv se curata cu o carpa moale si uscata, pentru
partea inferioara a produsului se foloseste o carpa umeda si apoi una uscata. Scaunele se folosesc pe toate cele 4 picioare, utilizarea
lor doar pe cele doua picioare din spate este interzisa. Un scaun poate sa sustina utilizat normal o persoana de maxim 100 de kg .
Pentru protejarea dusumelei,  clientul  poate adauga pe fiecare picior  in parte protectii  autoadezive din pasla (acest  lucru nu este
considerata interventie asupra produsului);

Contraindicatii: nu se vor folosi pentru intretinere produse ce contin alcool,  nu se curata folosind inalbitori, nu se usuca folosind
un uscator electric, nu se foloseste pt a curata produsul agenti chimici sau abrazivi, nu se actioneaza asupra suprafetelor cu obiecte
dure(cutit, cutter, unghia etc), nu se aseaza mobilierul in bataia directa a razelor solare si nu se aseaza mobilierul in apropierea unei
surse de lumina de tip halogen pt a i se mentine culoarea mai mult timp, nu se aseaza in apropierea unei surse de caldura, nu se  muta
mobilierul prin impingere sau tragere ci prin ridicare, mobilierul nu se foloseste ca suport pt ghivecele cu flori. E ste interzisa urcarea cu
picioarele pe sezutul scaunelor si utilizarea spatarului scaunului pe post de scara. Materialul de acoperire al scaunelor NU se uda, nu se folosete apa
in  cantitati mari pentru curatare. Nu puneti pe scaun sau in apropierea acestora obiecte fierbinti sau surse de foc deschise. 
Garantia nu se aplica in urmatoarele situatii:

 orice produs de mobilier   isi  va  pierde garantia  daca prezinta resturi  alimentare;  deseuri  organice;  par de la animalele de companie,
mucegai;  deteriorari  ale  partilor  inferioare  ale  acestuia  de la  contactul  cu apa  si  va  prezenta  mirosuri  deranjante(mirosuri  specifice
animalelor, mucegaiului si nu in ultimul rand mirosul specific deseurilor organice);

 incapacitatea produsului de a functiona corect in urma expunerii la umiditatea din aer;
 deteriorarea produsului ca urmare a transportului, manipularii, montajului facut de client sau de un tert;
 produse incendiate, inundate, deteriorate(rupte, zgariate), furate; mucegaite; schimbarea culorii produsului din cauza soarelui sau a unei

surse de caldura sau apa;
 vopsirea produsului de catre client sau a interventiei cumparatorului asupra mobilierului cu substante suplimentare de lacuire;
 folosirea de substante pentru intretinere care sa contina solventi, acetona, inalbitori, spirt, diluant, lac, detergenti, amoniac etc.
 incercarea remedierii produsului de catre client, gaurirea, lipirea pe produs a altor repere sau materiale;
 deteriorarea produselor de animalele de companie existente in locuinta clientului;
 craparea picioarelor in urma contactului cu apa folosita la curatirea dusumelei;

NOTA:    - abaterile limita acceptate de standard la dimensiunile produsului finit ±5mm.        
            - nu se intervine sub nici o forma la integritatea produsului adaugand sau eliminand din elementele componente, acest lucru ducand la pierderea garantiei.
            - se recomanda citirea cu atentie a fisei tehnice a declaratiei de conformitate si a cerificatului de garantie care se gasesc pe spatele facturii.


