
TÄRKEÄÄ!

1. Imuroi sohva tekstiilisuulakkeella vähintään kaksi kertaa kuukaudessa, vältä kovaa hankaamista ja liian kovaa imutehoa

2. Käytä nukanpoistokonetta mahdolliseen nukkaantumiseen

3. Vältä suoraa auringon valoa, koska auringon valo heikentää kankaan/nahan pintaa ja muuttaa väriä

4. Poista välittömästi epäpuhtaudet kankaan/nahan pinnalta

5. Tekstiili- ja nahkasuoja-aineiden käyttö suositeltavaa 2 kertaa vuodessa, muuten voi esim. nahan maalipinta halkeilla

Kankaan nukkaantuminen ja ulkopuolinen irtonukka

Huonekalukankaat testataan aina laboratoriotesteillä ja tarvittaessa näistä voidaan esittää todisteet nukkaantumisarvoille.

Nukkaantumisella testataan kankaan omaa nukkaantumista eikä sillä tarkoiteta ulkopuolista irtonukkaa kankaalla.

Irtonukka ilmestyy verhoilulle, kun ulkopuolisista kodintekstiilien pinnoista irtoaa kuituja ja ne asettuvat huonekalun pinnoille.

Nykyään etenkin vaateteollisuudessa käytetään paljon lyhytkuituisia kankaita, ilman mitään testejä. Ulkopuolinen nukka

voi olla peräisin mm. matoista, torkkupeitoista, koristetyynyistä ja muista vastaavista kodintekstiileistä, joita ei testata

nukkaantumiselta. Irtonukka näyttää monesti nukkapalloilta, mutta ne ei ole peräisin itse kankaasta, jolloin ulkopuolisen nukan

muodostuminen kankaalle ei ole tuoteen materiaali- tai valmistevika.

Ulkopuolinen nukka tekee usein kankaasta epäsiistin näköisen, mutta sen poistaminen on varsin helppoa.

Nukka/irtokuidut saadaan poistettua helposti kankaan pinnalta nukkaleikkurilla, joita myydään useissa  tavarataloissa,

sekä monissa huonekaluliikkeissä. Leikkauksen avulla kuidun tartuntapinnat saadaan poistettua ja ajan saatossa

ulkopuolinen nukkaantuminen vähenee ja lopulta se loppuu kokonaan. Nukkaleikkuri on suunniteltu niin, että kangas säilyy

nukan leikkauksen jälkeen normaalina, eikä se vaurioidu käsittelyssä, koska kyseessä ei ole kankaasta itsestään muodostuva nukka.

Toimenpiteen jälkeen huonekalu näyttää jälleen siistiltä.

Nahka ja kangas venyy käytössä

*Mikäli sohvan istuin- tai selkätyynyt on sileäpintaisia, eli ei ole alasvetoja tai tikkauksia, niin silloin venymistä tapahtuu eniten

*Pehmusteen kovuus, eli pehmeässä istuimessa venymistä tapahtuu enemmän kun kovassa

*Käyttötuntien määrä ja se, miten kova paino istuimiin kohdistuu (sohvan ikä ei ole oleellista)

Edellä mainitut  ominaisuudet on täysin normaalia, eikä ne johdu materiaali- tai valmistusviasta.

Yleistä

*Vanu- ja vaahtomuovityynyjä pitää pöyhiä säännollisesti, että ne pysyy ryhdikkäänä 

*Höyhentäytteiset tyynyt vaativat viikoittaista, voimakkaampaa pöyhintää

*Pehmusteisiin tulee aina käytössä jonkin verran painumia (höyhentäytteisiin enemmän kun vaahtomuovitäytteisiin)

*Uusina pehmusteet tuntuvat hieman kovemmilta kuin muutamien käyttöviikkojen jälkeen. (aika vaihtelee käytön määrästä)

*Kun siirrät sohvaa, niin nosta rungon alta, ei käsinojasta tai verhoilusta

*Kalusteita ei saa sijoittaa liian lähelle lämpöpatteria ja vältettävä suoraa auringovaloa

*Älä istu sohvan käsinojilla, äläkä nouse sohvalle seisomaan

Neiser-kalusteet ovat ympäristöystävällisiä. Yli 80% tehtaalla muodostuvista tuotantojätteistä ovat kierrätettäviä.

Yrityksemme täyttää kaikki huonekalutuotannolle asettamat ympäristöturvallisuusvaatimukset.

Tästä osoituksena yrityksellemme on myönnetty kansainvälinen ISO 14001:2015 - ympäristösertifikaatti.


