MÖÖBLISARJA KASUTUSJUHEND
INCOGNITO tänab, et oled otsustanud kodumaise kodusisustuse kasuks.
MÖÖBLI HOOLDAMINE
Mööblit ei soovitata paigutada suure õhuniiskusega ruumidesse. Ruumi temperatuur ei tohiks
langeda alla +5 °C ja suhteline õhuniiskus peaks olema 40–60%. Mööbel tuleb paigutada (üle
+60 °C) soojusallikast vähemalt 20 cm kaugusele.
Mööblipindu puhastada pehme kuiva tolmuvaba mikrokiudlapiga. Lisaks pühkida aeg-ajalt niiske
lapiga, et eemaldada rasv ja mustus. Soovitav on lisada veele pehmetoimelist puhastusvahendit
(mitte abrasiivset). Määrdunud pindu ning manuseid võib puhastada ka nõrgas seebi- või
nõudepesuvahendivees niisutatud lapiga. Kõige olulisem on pind seejärel viivitamata pehme lapi
või majapidamispaberiga kuivatada, mitte lasta neil kuivada! Märja pinna kuivamisel jääb sinna
alati veesetteid, mustust, mikroobe, puhastusaine jääke. Ei soovita kasutada
poleerimisvahendeid, mis võivad laki pehmeks muuta. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada
tugevatoimelisi – ammoniaaki, alkoholi või pehmendajat sisaldavaid puhastusaineid. Sama
kehtib abrasiivsete küürimislisanditega puhastusvahendite ning harjade ja muude
hõõrumisvahendite kohta.
Riiuleid, uksi ja laekaid ei tohi üle koormata raskete esemetega. Kuumi esemeid ei tohi ilma
kuumaaluseta mööblile asetada. Mööblile sattunud vedelik tuleb kohe kuivatada puhta pehme
lapi või majapidamispaberiga. Järgmised vedelikud ei kahjusta mööblile sattudes selle
pealispinda: vesi 24 h jooksul, alkohol (40%) ja kohv 6 h jooksul.
Vältida vigastuste tekitamist teravate esemetega! Tähelepanelik tasub olla lauanõude,
lillevaaside ja -pottide, käekellade, mansetinööpidega. Lõtkude ilmnemisel mööbliseostesse
tuleb tõmmitsaid/kruve pingutada.
Vahatatud või õlitatud pindade puhul palume järgida eriinstruktsioone.
INCOGNITO mööbliesemetel, mille pikkus ületab 1 m (v.a seinariiulid, (söögi)lauad) on
kandevõime lävi kuni 20 kg. Alates koormusest 20 kg või rohkem on võimalik mööblieseme
horisontaalne läbipaine ca 1–1,5 mm iga järgneva 10 kg kohta.
PUIDU LOODUSLIKUD OMADUSED
Puit on looduslik materjal. Looduses ei esine kahte identse tekstuuri ja tooniga puitu, seetõttu
pole võimalik leida täpselt samasugust spooni, nagu on näidis. Esineb radiaalset, poolradiaalset,
tangensiaalset ja risttangensiaalset tekstuuri. Naturaalsel spoonil esineb tihti värvimuutust,
oksa ning teisi (d)efekte, mis rõhutavad naturaalse puidu omapära. Kui tooted on ostetud eri
aegadel, võivad neil olla keskkonnateguritest – näiteks ilmastikust – tulenevad värvi- ja
varjundierinevused.
MÕÕDUD
INCOGNITO jätab endale õiguse vajadusel korrigeerida esemete mõõtusid ja viimistlust ning
teha tehnilisi muudatusi sellest eelnevalt ette teatamata.
GARANTII
Garantiitingimuste kohta saab lugeda www.incognitofurniture.com.
INCOGNITO mööblisarja kuuluvatel esemetel on ühe (1-)-aastane garantii. Garantii kehtib
mööbliesemete eesmärgipärasel kasutamisel ja hooldamisel. Muuhulgas palume järgida
võimalikke mööbliga kaasas olevaid eriinstruktsioone.
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PRETENSIOONIDE ESITAMINE, NENDE KÄSITLEMINE
Lugeda lähemalt aadressilt www.incognitofurniture.com.
MADALA KAPI UKSE/SAHTLI AVAMISE SOOVITUS
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