
Často kladené otázky umývací box 

Ako čistiť čalúnenie? Pri čistení by ste sa mali vyhnúť silným chemikáliám, ktoré by ju mohli poškodiť a zničiť. 
Prípravky určené na pravú kožu sa na eko kožu nehodia, preto ich určite nepoužívajte. Na bežnú údržbu vám 
postačí navlhčená handrička v čistej vode, prípadne v slabom roztoku mydla. To je však všetko, čo môžete 
používať. Látka nesmie púšťať farbu. 

Do akej maximálnej hmotnosti môže byť stolička mycieho boxu zaťažovaná? Stoličku mycieho boxu 
možno zaťažiť maximálne do hmotnosti 160 kg. . 

Vyžaduje si umývací box po dodaní montáž/inštaláciu? Aby sa predišlo poškodeniu, musí prívod vody a 
časti umývacej skrinky nainštalovať profesionálny inštalatér . V opačnom prípade môže zaniknúť záruka. 

Čo sa stane, ak dôjde k poruche? Ak sa vyskytne problém a máte otázky, vždy sa môžete obrátiť na náš 
servisný tím. Následne Vás budeme kontaktovať. 

Často kladené otázky kadernícke kreslo 

Ako čistiť čalúnenie? Pri čistení by ste sa mali vyhnúť silným chemikáliám, ktoré by ju mohli poškodiť a zničiť. 
Prípravky určené na pravú kožu sa na eko kožu nehodia, preto ich určite nepoužívajte. Na bežnú údržbu vám 
postačí navlhčená handrička v čistej vode, prípadne v slabom roztoku mydla. To je však všetko, čo môžete 
používať. Látka nesmie púšťať farbu. 

Do akej maximálnej hmotnosti môže byť stolička zaťažovaná? Stoličku možno zaťažiť maximálne do 
hmotnosti 160 kg. 

Aká je záručná doba? Záruka je 24 mesiacov 

Čo sa stane, ak dôjde k poruche? Ak sa vyskytne problém a máte otázky, vždy sa môžete obrátiť na náš 
servisný tím. Následne Vás budeme kontaktovať. 

Často kladené otázky barber kreslo 

Ako čistiť čalúnenie? Pri čistení by ste sa mali vyhnúť silným chemikáliám, ktoré by ju mohli poškodiť a zničiť. 
Na bežnú údržbu vám postačí navlhčená handrička v čistej vode, prípadne v slabom roztoku mydla. Látka 
nesmie púšťať farbu. Väčšie znečistenie je možné odstrániť mäkkou kefou. Po vyčistení povrch utrite čistou 
vodou a suchou handrou. 

Do akej maximálnej hmotnosti môže byť barber kreslo zaťažované? Stoličku možno zaťažiť maximálne 
do hmotnosti 160 kg. 

Aká je záručná doba? Záruka je 24 mesiacov 

Čo sa stane, ak dôjde k poruche? Ak sa vyskytne problém a máte otázky, vždy sa môžete obrátiť na náš 
servisný tím. Následne Vás budeme kontaktovať. 

Často kladené otázky kadernícka stolička 

Ako čistiť čalúnenie? Pri čistení by ste sa mali vyhnúť silným chemikáliám, ktoré by ju mohli poškodiť a zničiť. 

Prípravky určené na pravú kožu sa na eko kožu nehodia, preto ich určite nepoužívajte. Na bežnú údržbu vám 
postačí navlhčená handrička v čistej vode, prípadne v slabom roztoku mydla. To je však všetko, čo môžete 
používať. Látka nesmie púšťať farbu. 

Do akej maximálnej hmotnosti môže byť stolička zaťažovaná? Stoličku možno zaťažiť maximálne do 
hmotnosti 160 kg. 

Aká je záručná doba? Záruka je 24 mesiacov 

Čo sa stane, ak dôjde k poruche? Ak sa vyskytne problém a máte otázky, vždy sa môžete obrátiť na náš 
servisný tím. Následne Vás budeme kontaktovať. 

Často kladené otázky sedačky do kaderníctva 

Ako čistiť čalúnenie? Pri čistení by ste sa mali vyhnúť silným chemikáliám, ktoré by ju mohli poškodiť a zničiť. 
Prípravky určené na pravú kožu sa na eko kožu nehodia, preto ich určite nepoužívajte. Na bežnú údržbu vám 
postačí navlhčená handrička v čistej vode, prípadne v slabom roztoku mydla. To je však všetko, čo môžete 
používať. Látka nesmie púšťať farbu. 

Do akej maximálnej hmotnosti môže byť sedačka zaťažovaná? Sedačku možno zaťažiť maximálne do 
hmotnosti 150 kg. 

Aká je záručná doba? Záruka je 24 mesiacov 


