
Vážené dámy a vážení páni!

Dovoľte nám srdečne Vám pogratulovať k výbornému výberu kúpy nábytku Valentti. 
Veríme, že Vám bude dobre slúžiť a budete plne spokojný s jeho tvrácnosťou a funkčnosťou.

Interiér našich domovov a bývania je priestor, kde chceme cítiť pokoj a harmóniu. Bezpečný priestor, kde sa 
môžeme uzavrieť pred hlukom každodenného života, oddýchnuť si a zregenerovať sa. Dostať druhý dych a 
načerpať vnútornú energiu.
Je to náš súkromný priestor, ktorý vyjadruje našu individualitu a otvára ju aj ostatným ľuďom, ktorých 
chceme doňho pozvať.
Valentti, je myšlienkou pre takýto iteriér.

Vyberáme pre vás originálne a unikátne kolekcie nábytku. Máme vlastný, prekvapujúci dizajn, ktorý bude vždy
a vo všetkých ohľadoch zdôrazňovať osobnosť našich zákazníkov.
Pre naše produkty vyberáme najlepšie fabriky na celom svete a expertov z rôznych sektorov. Vo výrobných 
procesoch používame najlepšie, overené aj inovačné surové materiály, pričom nám vo všetkom pomáha náš 
benefit 20 ročných skúseností, ktorý zohráva v našej práci neoceniteľnú úlohu.
 
Prosíme vás o venovanie pozornosti nižšie uvedeným informáciám o správnom používaní a stratostlivosti o 
nábytok Valentti aby ste mohli predĺžiť jeho životnosť na čo najdlší čas.

1.
Nábytok  je  navrhnutý  na  používanie  v  uzatvorenýh  a  suchých  miestnostiach.  Má  byť  chránený  pred
vystavením priamemu slnečnému žiareniu a poveternostným podmienkam. Izbová teplota má byť medzi +15 a
+30 stupňov a vlhkosť vzduchu medzi 40 a 70%. Nábytok nemá byť umiestnený v menšej vzdienosti od
tepelných zdrojov ako 1 meter.  Rovnako nemá byť umiestnený v miestnosti  kde sa varí  jedlo alebo suší
bielizeň. 
2.
Stoličky neumiestňujte od aktívnych tepelných zdrojov ako: radiátory, variče v menšej vzdialenosti ako 0,5
metra  a tiež do izieb s vyššou vlhkosťou vzduchu ako 80%.
3.
Dovolené zaťaženie stoličiek je 110kg.
4.
Nábytok je potrebné zmontovať podľa montážnej inštrukcie s použitím správnych nástrojov.
5.
Montáž je potrebné vykonať na mäkkej látke bez prachu, piesku a špiny. 
4.
V prípade výskytu poškodených prvkov pred montážov alebo ich nesúladu je potrebné skončiť s montážov a
oznámiť danú skutočnosť v mieste zakúpenia tovaru.
5.
Ukončenie montáže stoličiek je potrebné vykonať až po tom čo je stolička na svojom finálnom mieste na
rovnom podklade. Následne potom podoťahovať všetky šróby.
6.
Nábytok musí byť premiestňovaní bez dodatočného zaťaženia.
POZOR:
Sťahovanie nábytku šúchaním po podlahe spôsobuje trvalé poškodenie nábytku aj podlahy. Pri prenášaní je
nábytok potrebné uchopiť za zvislé časti  nábytku (napr.  boky, nohy) alebo za konštrukčné komponenty v
spodnej časti nábytku. Nábytok nie je vhodné prenášať uchytením za jeho vodorovné elementy (napr. vrchné
dosky, zásuvky a pod.) alebo za vyčnievajúce boky sedačiek či kresiel, ktoré by vysokým zaťažením mohli
byť trvalo poškodené.
7.
Až po umiestnení nábytku na svoje finálne miesto je potrebné vyladiť dvierka pomocou regulácie ich pántov a
skrutiek.



8.
Voľné priestory na spojoch nábytkových prvkov, ktoré sa objavia počas používania, je možné ihneď odstrániť
správnym priskrutkovaním príslušných skrutiek.
9.
Nábytok nemá byť nadmerne zaťažovaný, čo by mohlo spôsobiť jeho trvalé poškodenie. Nábytok by mal byť
chránený pred neodôvodnenými mechanickými poškodeniami, ktoré môžu byť spôsobené napr. sedením na
opierkach hlavy, rúk či okrajoch nábytku a sedacích súprav. 
10.

Bezpodmienečne rozkladajte mechanizmus na spanie tak, aby ste pri tom stáli pred sedačkou a uprostred jej

šírky.

11.

Státie či kývanie sa na kreslách, sedačkách a posteliach nie je povolené.

12.

Z dôvodu zachovania stability farieb by mal byť nábytok chránený pred dlhodobým vystavením priamemu

slnečnému žiareniu. UV žiarenie môže postupne meniť farbu dreva, dýhy či kože.

13.

Na  používané  povrchy  by  sa  nemali  položiť  horúce  predmety  (napr.  železo).  Je  potrebné  vyhnúť  sa

akémukoľvek kontaktu nábytkových prvkov s rozpúšťadlami, odlakovačmi nechtov alebo ich derivátmi. Tiež

je potrebné venovať zvýšenú opatrnosť kontaktu nábytkových prvkov s vlhkosťou. Takéto vlastnosti môžu

spôsobiť poškodenie prvkov nábytku, ktoré sa prejavujú formou odfarbenia a poškodenia.

14.

Nábytok z dreva,  rattanu či  prírodnej  dýhy je charakteristický vlastnosťami prírodného materiálu.  Mierne

rozdiely v farbe a štruktúre prírodného dreva sú prípustné a nepovažujú sa za chyby nábytku. Takéto rozdiely

sa  môžu objaviť  medzi  prvkami  jedného nábytku aj  medzi  jednotlivými  kusmi  nábytku.  Takéto  rozdiely

potvrdzujú prirodzený pôvod hotových výrobkov a vďaka tomu je každý kus nábytku jedinečný.

Štruktúra  povrchu  nábytku  môže  taktiež  vytvárať  rôznorodý  vizuálny  dojem,  ktorý  zdôrazňuje  hodnotu

nábytku a dokazuje prírodný pôvod materiálov použitých pri výrobe. Treba zdôrazniť, že drevo i prírodná

dýha  vykazujú  rozdiely  v  odtieňoch,  farbách,  stopách  rastu  a  povrchoch  vyplývajúcich  z  podmienok,  v

ktorých strom rástol.

15.

Výrobca  nezodpovedá  za  zafarbenie  čalúneného  materiálu,  ktoré  je  spôsobené  kontaktom s  nekvalitným

materiálom oblečenia.

Ošetrovanie a údržba nábytku

1.

Odstránenie prachu z nábytku odporúčame jedenkrát do týždňa a to s veľmi mierne navlhčenou, jemnou a

čistou  utierkou z flanelu a  následne okamžite  jemne vytrieť do sucha jemnou,  suchou utierkou.  Použitie

silného tlaku pri  čistení môže spôsobiť zosvetlenie farieb alebo štiepenie materiálu,  z ktorého je nábytok

vyrobený.

2.

Je veľmi dôležité zabrániť ukladaniu veľkého množstva prachu na nábytku na dlhší čas. 

3.

Škvrny a nečistoty okamžite odstráňte pomocou mäkkej, čistej flanelovej utierky, namočenej v teplej vode,

kruhovými pohybmi bez silného tlaku a následne ihneď vysušte povrch suchou handričkou (platí pre drevo,

dýhu aj kožu).



4.

Ošetrovaniu  čalúnenia  prikladajte  zvýšenú  opatrnosť.  Predtým  ako  začnete  čistiť  nečistoty  špeciálnym

prípravkom, mali by ste urobiť pokus na menej viditeľnom mieste na nábytku, aby ste zistili reakciu farieb na

čistenie.

5.

Na čistenie  čalúnených materiálov  je  zakázané používať  chemické  čistidlá,  ako  sú  rozpúšťadlá  riedidiel,

benzínu  a  alkoholu.  Nepoužívajte:  pasty,  vosky,  spreje,  cudzie  čistiace  prostriedky,  čistiace  prostriedky

obsahujúce rozpúšťadlá.

6.

Koža používaná v drevenom nábytku je vhodne spracovaná s použitím mnohých zvlhčujúcich látok, ktoré jej

dodávajú jemnosť a pružnosť. Preto pre tento typ kože nie je potrebná zvláštna starostlivosť.

7.

Nakoľko je koža vystavená možnosti znečistenia prachom je ju potrebné udržiavať v čistote, a to pomocou

jemného ošetrenia za použitia látkovej kefy alebo jemnej látkovej utierky.

8.

Čistiace prostriedky dostupné v bežných obchodoch, ktoré sa usilujú o čistenie koženého nábytku, môžu byť

použité  len  na  zodpovednosť  používateľa.  Ak  použijete  komerčný  prostriedok  na  ošetrovanie  drevených

povrchov, riaďte sa pokynmi výrobcu a prípravok otestujte najskôr na menej viditeľnom mieste.

9.

Je zakázané používať čistiace prostriedky obsahujúce silikóny, vosky či aleo vera. Použitie chemických látok

na údržbu nábytku môže spôsobiť štrukturálne zmeny použitých materiálov, za ktoré dovozca nezodpovedá. 

10.

Dovoľte  nám  upozorniť  Vás,  že  väčšina  našich  reklamácií  je  spojená  s  nesprávnou  starostlivosťou,

používaním,  neodbornou  montážou,  či  nevhodným umiestnením nábytku.  Preto  Vás  prosíme  o  dôkladne

zoznámenie sa s danými inštrukciami pre pravidelné používanie vášho nábytku.

Valentti

www.valentti.sk

 


