
 

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kedves Vásárlónk! 

Örömünkre szolgál, hogy termékünket választotta. 

Biztosak vagyunk abban, hogy amennyiben a használati – kezelési útmutatóban 
foglaltakat betartja, úgy hosszú ideig elégedett lesz bútorával. 

Kezelési útmutató fabútorokhoz: 

A fa természetes anyag, ezért a belőle készült bútor mindig is egyedi lesz. Az 
erezet és a bütykök a fa természetes velejárói, ezért nincs két tökéletesen 
egyforma, fából készült bútor. A fa állandóan változik, ezért a belőle készült 
bútorok színe és szerkezete is módosul az egész élettartamuk alatt. Sok fafajtánál 
az első időszakokban figyelhető meg jelentős színbeli változás. Az első 
hónapokban hagyja lefedetlenül bútorát annak érdekében, hogy elkerülje a vázák 
vagy hasonló tárgyak által okozott foltokat. Minél több napfény éri a bútort, ez a 
folyamat annál gyorsabban halad előre. Ezt a folyamatot úgy lassíthatja le, hogy 
óvja bútorát a napfénytől és a páratartalom változásaitól. Vizet csak kis 
mennyiségben szabad használni és azonnal le kell törölni, ha kiborul. Használjon 
teljesen kicsavart anyagot a törléshez. 

A páratartalom változásával a tömör fa is változik. Például: az asztallapok 
egyenetlenné vagy enyhén hajlottá válhatnak, csillag alakú repedések 
alakulhatnak ki az erezet között. Ezeknek a repedéseknek nincs hatása az 
élettartamra. A tömör, kezeletlen fát lélegezni kell hagyni, ezáltal a szoba 
páratartalmához tud igazodni. Soha ne fedje le a tömörfa bútort nem légáteresztő 
anyaggal, például műanyag vagy olajosvászon terítővel, 12 óránál hosszabb időre. 
Ha a fa nem lélegzik, meg fog repedezni. A fa bútorokat nem szabad ingadozó 
páratartalmú szobákban tartani, mivel a fa alkalmazkodik a körülményekhez és ez 
tönkre is teheti a bútort. Kerülje a fűtetlen padláson, alagsorban vagy 
melléképületekben való tárolást. Védje a bútort a radiátoroktól vagy más helyről 
származó hőtől. Beltéri bútorát soha ne használja a kertben vagy a teraszon.  A fa 
felületeket az éles, szúrós eszközök károsításától és pontszerű ütésektől óvni kell. 

Fabútorok tisztítása: 

A fa felületeket enyhe mosószeres ruhával tisztítsuk majd töröljük szárazra.  Tilos a 
fa felületeket szemcsés súrolószerrel és szerves, maró oldószerrel tisztítani. A 
mattá vált felületeket kezelje jó minőségű fényezőanyaggal. A fa felületek 
esetleges javítását kizárólag fára használható festékkel/szinezővel végezze. 

Kérjük bútorainkat rendeltetésének megfelelően szíveskedjék használni. 

Importőr és Forgalmazó:  

Globero Kft. 1126 Budapest, Brassai Sámuel u. 8. 

Származási hely: Vietnam 


