
 

Návod  k užívání a údržba kožených sedacích souprav CARELLI 

 Pravidelně zbavujte sedací soupravu prachu, nejlépe vlhkým hadrem a poté, speciálním prostředkem dle 
druhu kůže. 

 Chraňte před vlhkostí a mastnotou. 

 Jednou až dvakrát ročně použijte speciální prostředky, aby se kůže lehce vyživovala a udržela pružná. 

 V důsledku přirozené pružnosti přírodního materiálu, bude kůže všech typů vždy pracovat. Při používání se 
budou tvořit mírné záhyby, kůže se bude "vytahovat". 

 Velký význam má dostatečná vlhkost vzduchu v místnosti. 

 Zabraňte přímému vystavení zdrojům tepla nebo slunečního světla. 

 Vzdálenost mezi nábytkem a tepelným zdrojem by měla být minimálně 30 cm. 

 Čistěte pravidelně vysavačem švy a knoflíky. 

 Nepoužívejte prací prostředky, detergenty, žíraviny, vosky nebo terpentýn, ale vždy pouze speciální čistící 
a ochranné prostředky. 

 V případě vzniku skvrny, odstraňte co nejlépe nečistotu nebo kapalinu lžičkou nebo stěrkou, tak aby se 
zabránilo jejich šíření. Neutírejte, jen odsajte houbou. Pak tampónem aplikujte vhodný čisticí přípravek. 

 Neošetřujte pouze umazanou plochu, ale také její okolí. Nikdy silně netřete. 

 Chraňte kůži před ostrými předměty. 

Další pokyny pro uživatele kožených sedacích souprav CARELLI 

- Nesedejte na područky a zádové  opěrky. 

- Používejte všechny sedací díly  rovnoměrně. 

- Zabraňte přístupu zvířat na sedací soupravu. 

- Nepoužívejte mastná jídla na sedací soupravě, mastné skvrny na přírodních kůžích se špatně čistí. 

- Lidský pot je agresivní látka, která kožený potah vysušuje  a způsobuje tím ztrátu jeho pružnosti, proto je důležité sedací 

soupravu pravidelně čistit. 

- Děti nesmí na sedací soupravě skákat, mohlo by dojít k poškození konstrukce. 

- Kožená sedací souprava se nesmí čistit  žádnými chemikáliemi ani běžnými čistícími prostředky. 

- Polohovací mechanismy jsou testovány a jsou s v souladu s evropskou normou EN1728. 

- Rozkládací sedací soupravy jsou určené pouze k příležitostnému spaní, nikoli na každodenní použití. 

- Na postele se nesmí skákat. 

- Vytahování materiálů použitých k potažení sedacích souprav je normální, neboť každý materiál je do jisté míry elastický,  

obzvláště kůže. 

- Částečné sesedání výplní sedáků , opěráků a područek je normální, 

neboť časem dochází k opakovanému stlačování polyuretanové pěny, je  materiálem s proměnlivou hustotou. 

- Sedací soupravu je proto  nutné neustále načechrávat obzvláště  varianty plněné peřím, tak aby se uvolnily výplně a 

výplňkový materiál, zároveň vypněte i potahy od středu do stran . 

- Při manipulaci uchopte sedací soupravu za její pevný rám ,nikoli za polštáře, netahejte po podlaze. 

 

            

 

 

            



           Záruční podmínky sedacích souprav CARELLI 
 
 

Na veškeré sedací soupravy se vztahuje specifická záruka, veškeré sedací soupravy a jednotlivé díly mají ID čísla, které jsou 
umístěny na spodní části výrobku (jednotlivého dílu). 

             Jakákoli asistence v rámci záruky by měla být učiněna u obchodníka, od kterého bylo zboží zakoupeno a je 
podmíněna předložením datovaného dokladu o koupi. Žádost o servis, by měla být učiněna co nedříve po zjištění údajné 
závady, ne později než:  

 -  třicet (30) dní poté, co mohla být závada kupujícím zjištěna 
 - čtrnáct (14) dní od koupě z důvodu závad reklamovaných při dodání 
 - po dobu dvou (2) let na vnitřní rámovou konstrukci 
 - po dobu dvou (2) let  pro výplně sedacích souprav 
 - po dobu dvou let (2) na kůži a švy 
 - po dobu dvou let (2) na mechanismy sedacích souprav 
 - po dobu dvou let na rozkládací postelové mechanismy  
 

                                     Vyloučení a výjimky  

  Tato záruka  specificky  vylučuje nároky na: 

        
   
   
    
  
     

   
  
  

  
  

 
 

                   
     NÍZKÁ ZRNITOST                      UZAVŘENÁ JIZVA                ROZDÍLNÁ ZRNITOST                   UZAVŘENÉ JIZVY 
 
 
 

                 
        VRÁSKY                             BODNUTÍ HMYZEM                         ŽILNATOST                         ROZDÍLY V ODSTÍNU  
 

         	

       

         
     

      
       

      	
         

Přirozené vlastnos/ přírodních kůží:

                                            
      
       
      
       

               
            

              

            

         
- škody způsobené nesprávným čištěním či zanedbáním

- škody vzniklé manipulací a přepravou výrobku
- výrobky prodané jako vzorové či defektní kusy

- škody vzniklé leptavými látkami (např.: kyselinovými roztoky, barvidly, inkoustem, barvami, lidskými či zvířecími tělními tekutinami,…)
- škody způsobené nevhodným umístěním (např.: přímé sluneční záření, v blízkosG tepelného zdroje,…)

                            způsobené přirozenými vlastnostmi kůže. To jsou důkazy toho, že byla použita pouze pravá
- vrásčitost či přirozené stopy po zraněních na kůži, variace v zrnitos: či barevné variace

kůže 

         
         - škody způsobené popálením, pořezáním, zvířetem, či jiným druhem zneužití	
- škody způsobené nedodržováním návodu k použití a doprovodných pokynů




