FOREVER
PARAMETRY TECHNICZNE TKANINY

CHARAKTERYSTYKA TKANINY

Skład: .................................. 100% Polyester
Szerokość [cm]: .................................... 140
Gramatura [g/m2j: ............................... 570
Test martindale [cykle]: ................... 60 000
Odporność na piling [1-5]: .................... 3-4

- EASYGREEN - tkanina ekologiczna *
- przyjemna w dotyku,
- łatwe czyszczenie wodą **
- posiada Certyfikat OEKO-TEX ® ***

Odporność na światło [1-5]: .................... 5
ZASADY CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
Tkanina wymaga okresowych zabiegów konserwacyjnych, takich jak: delikatne odkurzanie miękką
końcówką, regularne usuwanie plam i zanieczyszczeń zgodnie z poniższymi zaleceniami, a także
okresowo przeprowadzane, gruntowne czyszczenie mebla przez wyspecjalizowaną firmę. Należyta
pielęgnacja mebla jest jednym z warunków zachowania jej w dobrej kondycji przez długi czas.
* EASY GREEN - tkanina ekologiczna pozyskiwana z recyklingu tkanin i ubrań. Proces ten polega na odzyskiwaniu
odzieży używanej i odpadów tekstylnych z całej planety i przetwarzanie ich na nowe włókna.
** Czyszczenie wodą:
1. Usunąć nadmiar rozlanej substancji z obicia.
2. Zwilżyć plamę wodą w sposób bezpośredni lub przy użyciu ściereczki z delikatnym płynem.
3. Przycisnąć ściereczkę do plamy i delikatnie usunąć.
*** Jest to certyfikat świadczący o jakości produktów tekstylnych i włókienniczych, które mają bezpośrednią styczność
ze skórą człowieka. Certyfikowane produkty są wolne od środków wpływających niekorzystnie na zdrowie ludzi
(m.in. formaldehydów, pestycydów czy substancji, które mogą być przyczyną wywoływania alergii).

WŁAŚCIWOŚCI TKANINY
1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do wyeliminowania.
2. Przy zahaczeniu istnieje możliwość wyciągnięcia przędzy.
3. W zależności od kąta padania światła i sposobu ustawienia mebla, tkanina może przybierać
różny odcień-cieniować. Jest to efekt optyczny i nie należy go traktować jako wadę materiału
4. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.
5. Ze względów technologicznych odcień tkaniny na gotowym meblu może różnić się od próbki
prezentowanej w katalogu. Różnice takie mogą też występować przy zamawianiu mebli
w odstępstwach czasowych.
6. Naturalnym efektem naciągania się tkaniny podczas użytkowania jest powstanie mniejszych
lub większych fałd, co nie stanowi wady materiału.
7. Działanie promieni UV może spowodować zmiany kolorów (dotyczy zwłaszcza intensywnych
kolorów).
8. Firma WAJNERT MEBLE nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody w wyniku
niepoprawnego użytkowania i czyszczenia materiału.
9. Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia UE dotyczącego szkodliwych chemikaliów (REACH)
Nr. 1907/2006 aneks XVII.
W przypadku braku akceptacji powyższych, naturalnych właściwości zalecamy zmianę tkaniny obiciowej.

www.wajnert.pl

