Instrucţiuni de îngrijire
Următoarele instrucţiuni de îngrijire sunt numai recomandări. Pentru
suprafeţe generale, vă recomandăm să folosiţi o cârpă umedă. Vă
recomandăm să utilizaţi întotdeauna produse de curăţare ecologice
și să vă îngrijiţi mobilele în mod regulat și frecvent. Înainte de a
folosi orice produs de curăţare, ar trebui să-l testaţi pe un loc
neconcordant. Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile producătorului de
curăţare și să contactaţi o companie profesionistă de curăţare în caz
de murdărie sau pete încăpăţânate.

Metal: îndepărtarea straturilor: pentru îndepărtarea rapidă a
contaminanţilor de pe suprafeţele lustruite, cromate și aluminiu
mat, aplicaţi un produs de curăţat din sticlă cu o cârpă moale, curată
și apoi ștergeţi suprafaţa uscată cu o cârpă moale. Pentru oţel
inoxidabil, vă recomandăm să folosiţi un spray special pentru
îngrijirea oţelului inoxidabil, un produs de curăţare sau un
detergent. Suprafeţele acoperite cu pulbere trebuie curăţate cu
soluţii apoase obţinute din detergenţi sau produse de curăţare
neutre cu pH (pH 5-8) și cârpe moi, neabrazive, cârpe sau bumbac
industrial.

Ţesături de acoperire: Pentru îngrijirea ţesăturilor de acoperire, pur
și simplu plasaţi praf și scame cu ajutorul unei duze de tapiţerie.
Îndepărtarea stratului: petele proaspete pot ﬁ îndepărtate rapid,
ștergând imediat cu un burete sau o cârpă absorbantă, fără scame.
Începeţi de la marginea exterioară a petei și lucraţi spre centru
pentru a evita crearea unui efect halo. Vă recomandăm să folosiţi
apă distilată obișnuită pentru a preveni reziduurile de calcar să se
acumuleze pe ţesături întunecate după uscare. Tratarea petelor
încăpăţânate: Periaţi ușor petele uscate cu o perie moale (cum ar ﬁ o
perie de haine). În funcţie de tipul de pată, poate ﬁ necesară
utilizarea de solvenţi. În astfel de cazuri, este esenţial să consultaţi
un profesionist.

Curăţaţi întotdeauna ușor suprafeţele metalice și fără spălare,
pentru a nu zgâria suprafaţa. Nu folosiţi niciodată produse de
curăţat care conţin substanţe granulare, acid acetic sau acid citric.

În niciun caz, suprafeţele ţesăturii nu trebuie frecate puternic. Vă
rugăm să vă asiguraţi că consultaţi un specialist înainte de a utiliza
orice produs de curăţare pe bază de solvent.

Plastice: Plasticul Vitra este robust și se caracterizează printr-un
grad ridicat de formă și de soliditate a culorii, ceea ce le face
rezistente la o varietate de substanţe chimice și alte medii. Mai mult,
aditivii speciali încetinesc procesul de decolorare a culorii cauzat de
radiaţiile ultraviolete. Cu toate acestea, dacă vă expuneţi scaunul la
lumina directă a soarelui pentru o perioadă mai lungă de timp,
culoarea acestuia se poate schimba. Din acest motiv, vă recomandăm să evitaţi să vă expuneţi scaunul la soare mai mult decât este
necesar. Vă rugăm să folosiţi o cârpă moale, umedă și neabrazivă
pentru curăţarea plasticului. Se recomandă o uscare ulterioară
blândă. Îndepărtarea stratului: Pentru îndepărtarea petelor, vă
recomandăm să folosiţi un produs de curăţare ușor disponibil în
comerţ.
Nu folosiţi niciodată agenţi de curăţare abrazivi, cum ar ﬁ pulberi sau
paste, sau agenţi de curăţare agresivi, precum alcoolul, deoarece
acestea pot deteriora suprafaţa.

Piele: mobilierul din piele nu trebuie să ﬁe expus la lumina directă a
soarelui și trebuie păstrat la o distanţă distanţă de sursele de
căldură; altfel, pielea se poate usca și deveni rigidă. Pentru a vă
asigura că pielea rămâne moale și suplă și că pelicula sa naturală de
protecţie împotriva apei și grăsimii rămâne intactă, vă recomandăm
să vă trataţi mobilierul Vitra o dată pe an cu un produs de curăţare
blând. Îndepărtarea stratului: murdăria superﬁcială poate ﬁ
îndepărtată cu o cârpă umedă, atâta timp cât aveţi grijă să nu udaţi
pielea și să nu aplicaţi presiune directă. De asemenea, ar trebui să
evitaţi frecarea prea tare. Pentru curăţare, vă recomandăm să
folosiţi un produs de curăţare special din piele, sub formă de spumă
sau lichid. Petele mici de murdărie sau petele de stilou sunt
îndepărtate cel mai bine cu o radiator de creion incolor. Pentru a
împiedica pielea să se usuce, ar trebui să aplicaţi întotdeauna un
produs de îngrijire desemnat de la un retailer specializat. Lichidele
trebuie îndepărtate imediat cu o cârpă și, dacă este necesar, ștergeţi
cu puţină apă.
Vă rugăm să nu folosiţi agenţi agresivi, cum ar ﬁ îndepărtarea
petelor, terebentină, lac de încălţăminte etc.

Lemn: lemnul este de lungă durată, mai ales atunci când calităţile
sale sunt valoriﬁcate în mod corespunzător. Mobilierul din lemn
reacţionează la mediul său; expunerea la lumină, de exemplu, își
modiﬁcă culoarea. Și este capabil să își adapteze propriile niveluri de
conţinut de umiditate la mediul său. În cazul ﬂuctuaţiilor excesive
ale temperaturii și umidităţii, acesta reacţionează prin ﬁsurare și
deformare. Vitra își tratează blaturile din lemn masiv cu ulei pentru a
evidenţia și proteja proprietăţile materialului natural. Pentru a evita
petele și alte deteriorări, lichidele trebuie șterse imediat. Vitra
sigilează furnirurile sale cu un ﬁnisaj de înaltă calitate. Din acest
motiv, o cârpă moale, ușor umedă - cu un detergent ușor în cazul
murdăriei încăpăţânate - este suﬁcientă pentru curăţarea
suprafeţelor din lemn masiv și furnir. Suprafeţele umede trebuie
uscate imediat cu o cârpă. Un set de îngrijire este inclus pentru
îngrijirea și întreţinerea suprafeţelor din lemn masiv și trebuie
utilizat la intervale regulate.

Nu folosiţi agenţi de curăţare dure sau produse de îngrijire care
conţin silicon sau abrazivi. Dacă este posibil, evitaţi frecarea
suprafeţei în timp ce curăţaţi-o, deoarece acest lucru va face ca
ﬁnisajele mate să ﬁe strălucitoare și să încărcaţi lacul cu electricitate
statică, care va atrage mai mult praf. Nu vă recomandăm să folosiţi
lac de mobilă sau ceară, deoarece conţin solvenţi necorespunzători și
/ sau aditivi de culoare și lasă o acoperire foarte diﬁcil de îndepărtat.

