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Abychom našim klientům poskytli kvalitu, která jim dává každodenní potěšení, dali jsme veškeré zkušenosti a 

vášeň do procesu výroby nábytku. Při výrobě každého kusu nábytku GHADO věnujeme zvláštní pozornost výběru 

materiálu a přesnosti ve výrobě. 

Abyste se co nejdéle spokojili s novým nábytkem, požádáme vás, abyste se podrobně seznámili s touto brožurou, včetně 
pokynů a pokynů pro správnou péči.

Děkuji za Váš nákup

1. Při rozbalení nábytku byste neměli používat ostré 

předměty, protože by mohly poškodit nábytek.

2. Na povrchu nového čalouněného nábytku se mohou 

objevit různé záhyby a skládací předměty, dodáváme 

jim správný tvar prostřednictvím utahování, zasypání 

nebo vyhlazení čalounění. Zbývající záhyby zmizí daleko 

déle. Během používání se může objevit deformace 

čalouněného nábytku, proto by se tato akce měla 

periodicky opakovat.

3. Při přepravě nebo přemisťování by se neměly spojovat 

strany nábytku, ale pouze místo pod jeho spodní 

konstrukcí, tj. Její dno. Nábytek nesmí být posunut, jen 

nesen.

4. Nábytek by neměl být vystaven přímému slunečnímu 

záření nebo silnému umělému osvětlení ani umístěn v 

blízkosti zdroje tepla, který je vzdálen méně než 50 cm.

5. Nábytek je určen pouze pro interní použití.

6. Nikdo nesmí sedět na podpěrách ani stát na sedadle.

7. Nesprávné použití nebo nesprávná údržba mohou přispět 

k poškození nábytku. Nepoužívejte chemické látky.

8. V případě mastných nebo vlhkých skvrn nejprve použijte 

absorpční papír a poté použijte čistou, mokrou a jemnou 

houbičku, která způsobí rychlou absorpci skvrn. Dále 
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čistěte vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem 

pro ruční mytí mycího prostředku s čistou vodou. Vyčistěte 

pračkou a nechte ji uschnout při pokojové teplotě. Není 

dovoleno natahovat, táhnout látku nebo používat ostré 

houbičky  

nebo utěrky;

9. Prachujte pravidelně čalouněním při nižších rychlostech 

vysavače a použijte čalounění.

10. V případě nábytku pokrytého přírodní kůží je třeba si 

uvědomit, že jde o přirozený materiál a strukturu kůže, tj. 

Jeho záhyby, různorodá struktura, škody, jizvy nebo změny 

po kousnutí hmyzem, znamenají jen jeho ušlechtilý původ,  

a tedy - vysokou kvalitu našich výrobků.

Přejeme Vám hodně radosti s novým nábytkem, v případě jakýchkoli otázek nás neváhejte kontaktovat:  
info@ghado.eu

Záruka je poskytována jednotlivým klientům po dobu 24 

měsíců, hlášení problémů by mělo obsahovat podrobný 

popis, obrázek a sériové číslo produktu. Pokud se nárok ukáže 

jako odůvodněný, takže se jedná o výrobní nebo materiální 

vadu, pomůžeme nám při řešení problému.

Záruka se nevztahuje na:

1. Mechanické poškození, roztržení, slzy, drobné poškození 

nátěru, známky hoření, špíny z nečistot, skvrny způsobené 

uživatelem, škody způsobené vystavením teplotám 

odlišným od pokojové teploty apod.

2. Normální opotřebení, tvrdost pěny nebo přirozené změny 

způsobené nerovnoměrným provozem;

3. Závady způsobené nesprávnou montáží nebo použitím 

pro jiný účel, než který byl původně určen nebo 

neslučitelný  

s výše uvedenými doporučeními;

Děkuji za Váš nákup

>>> 19



Notes



Rudy



Fynn



©2019 GHADO. All Rights Reserved.

www.ghado.eu


