Pravidelná údržba výrazně prodlužuje životnost kůže!
Proto Vám doporučujeme jednou týdně utírat
vlhčenými ubrousky prachové částice. Kompletní
čištění a impregnaci sedací soupravy pak provádíme
(dle intenzity užívání) 2-4x za rok. Případné vzniklé
skvrny odstraňujte ihned po jejich vzniku!

Na kožené čalounění nikdy nepokládejte noviny,
časopisy nebo vlhké prádlo. Textilní a novinové
barvivo může proniknout a zabarvit povrch kůže.

NEW PEL COMPANY SpA

Viale Vicenza, n. 56 - C.P. 43
36071 Arzignano (Vi) Italia
Tel. +39 0444 452258 r.a. - Fax +39 0444 674255
E-mail: info@newpel.com - www.newpel.com

Nevystavujte kůži přímému slunečnímu záření nebo
jinému silnému zdroji světla! Předejdete tím změně
odstínů barvy kůže.

Neumisťujte kožený nábytek příliš blízko k radiátoru
nebo jinému zdroji tepla. Minimální doporučená
vzdálenost mezi tepelným zdrojem a koženým
nábytkem je 30 cm.

Prodej hovězích usní
Exkluzivní zástupce společnosti New Pel Company SpA
pro Českou a Slovenskou republiku

Chraňte Váš kožený nábytek před domácími
mazlíčky. Jejich drápky, sliny a tělní výměšky
mohou povrch kůže poškodit.

Vyvarujte se kontaktu kůže s ostrými předměty, jako
jsou například opasky nebo kovové doplňky kalhot.
Kůže je velmi odolná, ale ne proti nečekaným
událostem a poškození.

U Sýpky 419
664 61 Rajhradice, Česká republika
Telefonní kontakty:
GSM +420 777 665 740
GSM +420 606 740 665
Tel./fax: +420 543 215 756
E-mail: objednavky@kuzepavlat.cz
www.kuzepavlat.cz

Typy na údržbu kůže

K sezení užívejte pouze místa k tomu určená! Střídavě
užívejte všechna místa sedací soupravy, aby se
předešlo rozdílům ve vzhledu kůže a tvrdosti
jednotlivých sedáků.

New Pel Company SpA

česky

www.newpel.com

K údržbě koženého nábytku Vám doporučujeme
používat pouze kvalitní, námi osvědčené a pro daný
typ kůže určené přípravky Colourlock. Použitím
nevhodného prostředku nebo jiné chemikálie můžete
sedací soupravu závažně a nenávratně poškodit!
Před aplikací jakéhokoliv prostředku na kůži, proveďte
vždy zkoušku na méně viditelném místě.

Kůže je vyjímečná, ale..

Naše kůže, používána k výrobě nábytku, je
testována pro užívání v každodenním životě.
Nesprávné užívání výrobku může vést
k vážnému poškození kůže.
Jakékoliv reklamace na její blednutí nebo
poškození, které byly způsobeny nesprávným
používáním výrobku jako např. jeho vystavení
extrémním teplotám, nemohou být
akceptovány.

Jaké testy se provádí na hotové Kůži?

Kůže je pevná, odolná proti roztržení,
jednoduchá na údržbu a je obzvlášť vhodná
pro osoby s alergiemi. Kůže je především ceněná pro svůj elegantní vzhled a jemnost. Tak
jako u každého přírodního materiálu jakékoliv
jizvy nebo nedostatky potvrzují pravost
produktu.
New Pel Company SpA používá pouze hovězí
kůže (vedlejší produkt potravinářského
průmyslu) a garantuje kvalitu a zpracování
„Vyrobeno v Itálii“ všech svých produktů.

Čistící prostředky

Proč kůže?

Proces činění byl odedávna používán ke
konzervaci a využití kůže ze zvířat. Kůže je přírodní produkt, její mimořádné kvality ji
dělají jedinečnou a nesrovnatelnou s imitací
kůže.

Před tím, než je výrobek uveden na trh jsou
provedeny fyzikálně-kvalitativní testy pro
každou várku kůže na konci výrobního procesu řídící se velmi přísnými kvalitativními
standardy jako je například Evropské nařízení
EN 13336. Veškerá kůže je kontrolována pro
svoji stálobarevnost a měkkost.
Testy na odolnost proti otěru (na mokré
a suché kůži) jsou také prováděny na základě
parametrů uvedených v technickém
informačním listu zmíněného výše.

Výrobní procesy v New Pel Company SpA jsou
v souladu s Evropskými standardy týkající se
kvality, otázek životního prostředí a zdraví.

Doporučené čistící přípravky na Vaši
koženou soupravu
Glattleder Pflegeset Mild
Čistící sada určená pro pravidelnou údržbu přírodní barvené
kůže. (Prince, Ohio, Canova,
Florida)
Glattleder Pflegeset Stark
Čistící sada určená pro jednorázové čištění silně znečištěné
barvené kůže. (Florida, Prince,
Ohio)
Antique Look Leather Care Kit
Čistící sada určená pro pravidelnou údržbu přírodní kůže
s dvoutónovým efektem. (Nevada
a Dakota)
Entfarber-Stift
Přípravek určený k odstraňování
skvrn od textilního a novinového
barviva z povrchu barvených
kůží.

Kůže je velmi odolný materiál s dlouhou
životností. Přesto však může někdy dojít
k drobné nehodě, při níž se kožené čalounění
poškodí. Skvrny, odřeniny, praskliny, propáleniny, vyblednutí, zabarvení od džínů a krve.
Toto všechno jsou poškození, které vlivem
užívání mohou nastat.

Wet Wipe Pro
Vlhčené ubrousky určené pro
rychlé a snadné odstranění
běžných nečistot, skvrn a prachu.

Většinu těchto poškození lze bezpečně
odstranit. V těchto případech Vám doporučujeme obrátit se na odborníka, který Vám
pomůže při řešení těchto problémů.

Colour Stop
Impregnační prostředek určený na
ochranu světlých kůží před
textilním a novinovým barvivem.

Specialista na renovaci a údržbu kůže:
Karel Ochman
9. května 11, 794 01 Krnov, Česká republika
Tel.: +420 724 336 946

Čistící prostředky lze zakoupit u Vašeho
prodejce kožené sedací soupravy

