Tarmeko Pehmemööbel OÜ hooldusjuhend.
Selleks, et tagada pehme mööbli pikaajalisus, kasuta oma pehmet mööblit sihtotstarbeliselt,
s.o. istumiseks.












Ära hüppa ega seisa diivanil ega lase seda teha teistel/lastel
Ära kasuta diivanit raskete asjade ladustamiseks – liigne püsiv koormus võib katteriiet
ning pehmendust pöördumatult kahjustada
Ära istu diivani ega tugitooli käe- ega seljatoe peal - selja- ja käetugedes kasutatav
täidismaterjal ei ole mõeldud istumiseks
Ära aseta oma diivanit ega tugitooli otsese päikesekiirguse kätte ega liiga lähedale
küttekehale (mitte lähemale kui 30 cm)
Ära jäta oma pehmet mööblit õue - pehmet mööblit tuleb hoida kuivas ja soojas
ruumis, kus õhutemperatuur ei lange alla 10 kraadi ja suhteline õhuniiskus on
vahemikus 40-60%. Liigne niiskus või külm võivad kahjustada toodet.
Ära tõsta mööblit käetugedest või mööblikangast, tõsta mööblit ainult põhja alt
Ära liiguta mööblit mööda põrandat lohistades – liiguta mööblit vaid tõstes
Ära luba pehme mööbli peale koduloomi. Looma küüned võivad diivani
nahka/kangast/kunstnahka kriimustada, samuti võib looma süljel ja muudel eritistel
olla materjali söövitav toime
Põranda kriipimise vältimiseks on soovitatav kasutada diivani/tugitooli jalgade all
kaitsevilte. Vilte tuleb aeg-ajalt vahetada.

DIIVANVOODID JA VOODIMEHHANISMID
Diivanite voodimehhanismid on mõeldud kasutamiseks eelkõige ajutise magamisasemena,
mitte alalise voodina. Samuti pole need mõeldud istumiseks ega hüppamiseks.
POLSTER








Diivanite ja tugitoolide pehmenduseks kasutatakse erinevaid täidismaterjale nagu
poroloon, vatiin, suled. Sulgedest täidis võib diivani pealismaterjali all liikuda, muuta
kuju, vormuda. Sellist muutumist ei loeta praagiks.
On ootuspärane, et pehmele mööblile tekivad kasutamise käigus mööblikanga
venimise ja polstri väsimise tagajärjel mõningad lohud. Selle näol on tegemist toote
loomuliku kulumisega.
Kasuta pehme mööbli tolmust puhastamiseks tolmuimeja pehmete harjastega
otsikut. Ära puhasta oma diivanit ega tugitooli tolmust kloppides seda
klopperiga. See võib kahjustada mööblikanga kude ja polstrit.
Kui diivan saab märjaks, kuivata seda hoolega! Näiteks võib poroloon imada
vedelikku kuni 90 % ulatuses.

MÖÖBLIKANGAD
Hoolda oma pehmet mööblit regulaarselt. Mööblikanga puhastamiseks kasuta spetsiaalselt
selleks mõeldud puhastusvahendeid/plekieemaldajaid. Ära kasuta tavalist kodukeemiat!
Ära kasuta ohtralt vett!









Proovi puhastusvahendit esmalt koha peal, mis ei torka silma, näiteks padja alumisel
äärel või diivani põhja all.
Kui diivanile satub plekk, töötle ainult plekikohta. Leota plekk lahti ilma seda
nühkimata. Puhasta kangast sirgjoont pidi, et vältida sõõri tekkimist pleki ümber.
Kasuta vett ja plekieemaldajat väikestes kogustes, et mitte kahjustada kanga all
olevaid materjale ning vältida seda, et need mööbli kangale värvi annaksid. Lase
niiskusel imbuda majapidamisepaberisse.
Tahke mustus eemalda ettevaatlikult mitteterava noaga kraapides.
Vähese kerge mustuse võid pühkida ära pehme, puhta ja värvitu kustutuskummiga.
Kui soovid plekieemaldajat vahetada, lase eelmisel kõigepealt ära kuivada.

MIDA VÄLTIDA?







Mööblikanga puhastamiseks mittemõeldud puhastusvahendeid ja puhastusvõtteid.
Valgendavaid puhastusaineid värvilisel kangal.
Tugevat nühkimist.
Teravaid esemeid.
Rohket vett ja niiskust.
Kloppimist.

NAHK
Nahk on mööbli kattematerjalina meeldiv ja pikaealine ning aja möödudes selle omadused
aina
paranevad. Siiski ei maksa unustada, et nahk on ehtne looduslik materjal, mis vajab värske
väljanägemise säilitamiseks korralikku hooldust. Mööbli kattematerjalina kasutatakse mitut
liiki nahka:
aniliin-, poolaniliin- ja kroomnahka, samuti kaitsevärvitud nahka. Mööblinaha pind on
töödeldud
mustuse-, niiskuse- ja rasvakindlaks. Ehtsa naha puhul on loomulikud väiksemad armid,
putukahammustused, hõõrdunud kohad ja muud jäljed. See ei vähenda naha vastupidavust.
Aniliinnahk on kõige kvaliteetsem mööblinahk. Seda iseloomustab looduslike „iluvigade“
nagu armid ja
värvitooni erinevuste olemasolu. Kuna selle nahaliigi pinnatöötlus on õhuke, on see teistega
võrreldes
õrnem.
Poolaniliinnahk toonitakse pärast värvimist veel läbipaistvate värvitoonidega. Ka selle liigi
puhul on
mõningad looduslikud „iluvead“ loomulikud.
Värvitud naha puhul on lisaks läbivale värvimisele kantud naha pinnale veel kaitsvaid
värvikihte.
Sellele lisaks võib pressida mingi mustri.
Kroomnahk saadakse nahast, mille pindmine kiht on lihvitud kergelt sametiseks. Selle pind
võib
natuke ebemeid ajada.
Naha kui loodusliku materjali puhul on tegemist meeldiva ja pikaealise materjaliga. Samas
vajab see regulaarselt tähelepanu ja hooldust. Kuna tegemist on loodusliku materjaliga, on
ehtsa naha puhul loomulikud väiksemad armid, putukahammustused, hõõrdunud kohad ja

muud jäljed. Need ei vähenda toote vastupidavust ega ole defektid. Nahkmööbel sobib hästi
allergikutele, kuna tolm ei tungi nahapinnast läbi.









Ära paiguta nahkmööblit radiaatorile ega muule küttekehale lähemale kui 30 cm. Kui
nahkmööbel seisab küttekehale liiga lähedal, võib nahk kuivada, muutuda hapraks ja
kõvaks ning mõraneda.
Ära paiguta nahkmööblit otsese päikesepaiste kätte.
Ära kasuta nahkdiivani läheduses söövitavaid kemikaale, nagu küünelakk, küünelaki
eemaldaja, kodukeemia.
Hoolda oma nahkmööblit nagu muud mööblit. Tolmu pühkimiseks kasuta pehmet
kergelt niisket lappi. Niisuta lappi lahjas seebivees, vajadusel spetsiaalse
nahapuhastusvahendiga.
Samuti sobib nahkmööbli tolmust puhastamiseks tolmuimeja pehme hari. Et Sinu
pehme mööbel paremini säiliks, pühi tolmu kord nädalas.
Paar korda aastas puhasta nahkmööbel täielikult spetsiaalse nahapuhastusvahendiga.
Pärast puhastamist töötle nahka spetsiaalse nahakaitsekreemiga. Nii pikendad oma
mööbli eluiga.

KUNSTNAHK JA PU-NAHK
Lisaks naturaalsele nahale ja kunstnahale kasutatakse mööblitööstuses nn. PU-töötlusega
nahka ehk bycast nahka. PU-töötlusega nahk on naturaalnahk, millel on enamasti läikiv
pealispind. Tegemist on läbivärvitud veisenaha alumise kihiga, mida on keemiliselt töödeldud
ja mille pealispind on värvitud. Pealispind on üldjuhul 100 % polüuretaanist (PU). PU-nahk
on vastupidav, samas ei lase ta kunstnahale sarnaselt õhku läbi.






Kunstnaha puhastamiseks tolmust kasuta siledat kuiva või kergelt niisutatud lappi.
PU-naha puhastamiseks ja hooldamiseks ei sobi tavapärased naturaalse naha
hooldusvahendid. Kuna PU-nahk on tundlik rasva suhtes, võib naha pind muutuda
matiks ja kleepuvaks.
PU-naha puhastamiseks ja hooldamiseks kasuta kergelt niisutatud lappi ning
spetsiaalselt selleks mõeldud puhastusvahendeid
Väiksemaid kriimustusi on PU-nahalt võimalik eemaldada ettevaatlikult fööniga
kuumutamise teel. Samas on oluline jälgida, et kuumus poleks liiga suur. Liigne
kuumus võib nahka pöördumatult kahjustada. Mõistlik on esmalt katsetada
kriimustuse eemaldamist mittenähtaval kohal.

MIDA VÄLTIDA?






Bensiini ja lahuseid.
Leeliselisi ja happelisi puhastusvahendeid.
Liiga kuiva siseõhku, küttekeha lähedust, otsest päikesepaistet.
Värviandvaid kangaid (näiteks teksasid) nahal.
Naha märgumist ja märja naha nühkimist.

Enne kauba vastu võtmist veendu pakendi korras olekus. Andes allkirja saatelehele,
kinnitab klient, et on kauba tervena kätte saanud!

