Údržba a péče o židli

SAYL® Chairs

S pravidelnou péčí a údržbou Vám bude židle SAYL od společnosti Herman Miller skvělě
sloužit mnoho let k Vaší spokojenosti. Chcete-li zachovat kvalitu svých výrobků Herman
Miller, dodržujte postupy čištění uvedené zde.
Pokyny pro péči a údržbu výrobků Herman Miller jsou poskytovány jako služba.
Nevztahuje se na ně záruka, protože výsledky se mohou lišit.
Židle SAYL
Pro běžné čištění povrchu použijte měkký hadřík namočený v saponátu a vlažné vodě.
Důkladně otřete čistou vodou a osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla
nebo abrazivní čističe kuchyní.
Základna pracovní židle
Leštěný hliník
Pro běžné čištění částí z leštěného hliníku použít měkkou voskovou pastu podle pokynů
výrobce. Ve vlhkém prostředí v blízkosti slané vody používejte vosk jednou za měsíc.
V ostatních oblastech používejte vosk každé tři měsíce pro zachování vzhledu hliníku.
Základna konferenční židle
Trojmocný chrom
Pro běžné čištění navlhčete fáčovinu nebo jinou jemnou tkaninu neabrazivním čisticím
prostředkem, například tekutým mýdlem, a chromované komponenty lehce vyleštěte.
Suchým měkkým hadříkem odstraňte zbytky mýdla.
Textilie Crossing, Crossover a Rhythm
Normální čištění
Pro běžné čištění použijte vysavač s nástavcem na čalounění. Vysávání odstraní prach
a snižuje nároky na profesionální čištění. Nepoužívejte kartáč ani nevysávejte s rotačním
kartáčem Kartáčováním může dojít k trvalému poškození vláken nebo změně charakteru
látky.
Čištění skvrn
Čerstvě vylitou tekutinu ihned odsajte měkkým savým hadříkem. Skvrnu zcela
nevysoušejte, jinak by mohla na látce zůstat. Čím déle je skvrna na tkanině, tím hůře se
odstraňuje.
Na skvrny na vodní bázi, jako je káva, nealkoholické nápoje, ovocné šťávy nebo mléko,
používejte čisticí prostředky rovněž na bázi vody (vyrobené speciálně pro čištění látky),
nebo slabý alkalický roztok teplé mýdlové vody (nesmí být příliš mýdlový), který nanášejte
navlhčeným čistým hadříkem nebo houbičkou. Vytvořte pěnu.
Nikdy nepoužívejte horkou vodu, skvrna by se ještě více zapustila. Vyhněte se drhnutí.

Na skvrny na bázi oleje, jako jsou rtěnky, tuky nebo dresinky, použijte chemické čističe
nanášené vlhkým čistým hadříkem nebo houbičkou. Vyzkoušejte čisticí roztok nejprve na
malé, skryté ploše. Nevzniknou-li si skvrny, mapy nebo jiné poškození látky nebo barviv,
použijte čisticí roztok na znečištěný prostor lehkými rychlými tahy. Postupujte od vnější
strany ke středu skvrny. Dávejte pozor, aby se látka příliš nenasákla. Můžete také použít
přípravek K2r (http://www.k2rbrands.com/products/index.htm) podle návodu na etiketě.
Nepoužívejte příliš mnoho vody ani jiné tekutiny. Nadměrné smáčení látky kapalinou může
vést k trvalému poškození materiálu.
Netřete příliš silně, neboť byste mohli poškodit vlákna tkaniny nebo přetrhat nitě. Několik
lehkých tahů je lepších než jeden silný.
Odsajte přebytečný roztok a pak čistým hadříkem nebo houbičkou namočenou ve studené
vodě odstraňte zbytky.
Nechte látku důkladně vyschnout a před použitím ji dobře vysajte vysavačem.
Pokud se tímto způsobem nepodařilo skvrnu odstranit, zavolejte profesionální úklidovou
firmu.
Velké plochy
Pokud jsou zašpiněny velké plochy, obraťte se na profesionální úklidové firmy.
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