Sorszám:

Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy megtisztelte cégünket bizalmával és a mi termékünket
választotta. Kívánjuk, hogy bútora minél tovább szép és jó legyen, minél
nagyobb megelégedésére szolgáljon!

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY
1. A minőségi bizonyítvány kiállítója:
Antares Hungary Kft. 6763 Szatymaz, Kossuth u.14.
2. Forgalmazó:
Antares Hungary Kft. 6763 Szatymaz, Kossuth u.14.

Használati, kezelési útmutató

3. A termék megnevezése: Egyéb bútor

1. Funkció, rendeltetésszerű használat

4. Súlykorlát (fotel, kanapé): 110 kg
5. Termék anyaga: Fém vagy fa vázszerkezet, szivacs párnázat, szövet vagy
bőr/műbőr kárpitozással.
6. Csomagolás: kartondoboz, fólia
7. MINŐSÉGI TANÚSÍTÁS:
Jellemző tulajdonságok:
Stabilitás
Szilárdság
Tartósság
Mechanikai ellenállása
Hőállósága
Víz- és vegyszerállósága
Klímaállósága
A kárpitozás rugalmassága

mérsékelt

Minőségi fokozatok
normál
közepes
X
X
X
X

nagy

X
X
X
kemény

rugalmas
puha
X
A bútor igényessége
alacsony mérsékelt általános
X
8. Minősítés az MSZ: 9055:1986, 8894:1985, 8352: 1987 szerint.
A minőségi osztály: I. oszt.

lágy
magas

Az Ön által vásárolt termék általános, (otthoni, irodai) célokra használható.
Ülőbútor esetén (pl. fotel) a terméket rendeltetésszerűen 110 kg-nál nem
nehezebb személy hordozására tervezték. A túlzott terhelés (akár az egyes
alkatrészeké) idő előtti elhasználódáshoz vezethet. A termék beltéri
használatra készült, kültéri használatra nem alkalmas, ugyanis a tűző nap, a
nagy meleg és hideg, illetve a nedves, párás közeg károsíthatja anyagait.
2. Tisztítás, karbantartás
Tisztításhoz kizárólag semleges kémhatású mosószereket szabad használni, a
kereskedelemben kapható tisztítószerek használati utasításainak betartásával.
A bútorhuzatot rendszeresen porolja le, puha kefével kefélje át, vagy
porszívóval tisztítsa ki. A fém, fa és műanyag részek száraz, ill. enyhén
nedves törlőruhával tisztíthatók.
A bőr kárpitozásúnak nevezett termékek esetében a kárpit testtel érintkező
felülete valódi bőr, az egyéb felületek (pl. támla hátsó rész, oldalszegély)
műbőr kárpitozásúak.
A készre szerelt termék a kicsomagolást követően használatba vehető.

9. Használati-kezelési útmutató: mellékelve
10. Egyéb adatok: Szállítás, raktározás: a termék sérülékeny – szállításkor,
árumozgatáskor fokozott körültekintéssel kell eljárni!
11. A minőségi bizonyítvány kelte: 2018-05-04.

Forgalmazó illetve javítószolgálat elérhetőségei:
Neve: Antares Hungary Kft.
Címe: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 14.
Tel: 62-583-510
E-mail: antares@antares.hu

