CLOOODS

CLOOODS
MOŽNE POSTA����E SE�EŽNE ���N����E ��OOO�S

KAKO UPORABLJATI SEDEŽNO GARNITURO CLOOODS

�otna sedežna garnitura.

Dvosed z ločenim naslonjačem in taburejem.

1. Preden začnete sestavljati vašo sedežno garnituro, vam priporočamo, da na spodnje dele elementov
nalepite nalepke iz filca in tako poskrbite za zaščito tal, med uporabo sedežne garniture.

ELEMENTI SEDEŽNE GARNITURE CLOOODS
SEDALNI ELEMENTI

Levi in desni kotni naslonjač sta v resnici enaka, razlika je le v postavitvi blazin.

Dvojni počivalnik.

“Levi” kotni naslonjač

“Desni” kotni naslonjač

Naslonjač

Dvojni počivalnik, kjer lahko ležite
eden nasproti drugega.

Tabure

KAKO PREMIKATI BLAZINE, DA NASTANE LEŽIŠČE?
Levi kotni naslonjač

A

Tabure

BSP

BSP

B

C

*S črkami so označeni elementi potrebni za sestavo ležišča

Dvojno skupno ležišče.
1. Najprej odstranimo BSP blazine iz obeh naslonjačev, ter uporabimo
enega od naslonov, da določimo pravi razmak med elementoma. Nato
odstranimo še ostale blazine iz naslanjačev in vrnemo naslon nazaj.
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B

2. Odstranimo element C, ter na enako mesto v ležeč položaj postavimo
element A. Element B, ki je na spodnji strani ojačan z bukovim lesom,
postavimo med oba naslanjača tako, da ju z ježki drži skupaj. C element
postavimo v skrajni levi kot, kot kaže skica.
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Dve posamezni ležišči.

���O ���S���MO E�EMEN�E SE�EŽNE ���N����E ��OOO�S
Ko ste s postavitvijo elementov zadovoljni,
elemente med seboj fiksiramo s trakovi iz
ježkov. Te namestimo pod dva dotikajoča
se elementa, kot kaže skica.

KORAK 3
KORAK 2
KORAK 1
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2.

konstrukciji začnemo snemati, ko so vsi ostali elementi
odstranjeni.

3.

KONSTRUKCIJA NASLONJALA - prevleke na

3.

SEDALNA BLAZINA - sedalno blazino odstranimo in jo obrnemo. Na spodnji strani se nahaja zadrga s
pomočjo katere snamemo prevleko.

Sušenje
v sušilniku

Beljenje

3

- mehčalca za tkanine
- tekočine za odstranjevanje laka oziroma proizvoda, ki vsebuje aceton, na vašem pohištvu
- izdelkov, ki vsebujejo belilo oziroma belilno alternativo na vašem pohištvu, saj lahko povzroči razbarvanje
- strojev za čiščenje preprog na vašem pohištvu ker to lahko povzroči, da se material skrči ali zguba
- sušilca za lase na nastavitvi za vroče pihanje za sušenje vašega pohištva

NIKOLI ne uporabljajte:

30°

poseben program za
občutljivo perilo

Pranje 30 °C

Če je potrebno, lahko moker madež sušite s sušilcem za lase pri razdalji na vsaj 30 cm.
V primeru SNEMLJIVIH PREVLEK, ježke pred pranjem obrnemo in zalepimo na notranjo
stran, da se med pranjem ne sprijemajo
in s tem posledično ne uničujejo prevleko.

Uporabite lahko:
- mehko krtačko ali vakumski sesalnik z mehkimi ščetinami,
- nežno milo ali sredstvo za čiščenje posode,
- čiste brisače, krpe ali gobice (izogibajte se barvnim brisačam/gobam),
- mlačno vodo,
- vlažne robčke - za otroško nego, odstanjevanje čistil, brez dodanih krem in olj.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

Centrifuga

Blago čiščenje s
kemičnimi sredstvi

Sušiti v senci

z nizko temperaturo (do 110 °C) /
ne likajte prevroče

Likanje

TABURE - pred začetkom snemanja prevlek, vse elemente razstavimo. Pomagamo si lahko z navodili za sestavo. Ko začnemo z snemanjem prevleke
najprej iz osnovne konstrukcije odstranimo sedalno površino kot je prikažano na fotografiji. Snemanje vedno začnemo z ježkom na delih, ki so označeni z
rdečim krogom.

4.

ter ga s pomočjo ježka slečemo, kot je prikazano na
fotografiji.

NASLON - naslon snamemo iz ogrodja naslonjača

rokonaslona snamemo s
pomočjo zadrge.

BLAZINA - prevleko

prevleko rokonaslona
snamemo s pomočjo
zadrge.

ROKONASLON -

SEDALNI ELEMENT - pred začetkom snemanja prevlek, vse elemente razstavimo. Pomagamo si lahko z navodili za sestavo. Ko začnemo z snemanjem prevleke najprej iz osnovne konstrukcije odstranimo sedalno površino, blazino ter naslon, kot je prikažano na fotografiji. Snemanje vedno začnemo z
ježkom na delih, ki so označeni z rdečim krogom.

Na vseh sedalnih elementih, se prevleke začnejo snemati na spodnji strani sedalne površine. Z rdečim krogom so označeni začetni robovi
prevleke, ki so z pomočjo ježka pritrjene na spodnjo stran elementa. Za menjanje ali pranje prevlek, sledite navodilom v nadaljevanje.
PONOVNO NADEVANJE PREVLEK - pomagajte si z navodili za snemanje prevlek. Pomembno je, da prevleke najprej nadanete, nato
zapnete z ježki in šele na koncu zapnete zadrgo ali železne gumbke, če so te prisotni na elementih.

NAVODILA ZA SNEMLJIVE PREVLEKE

CLOOODS

