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Baldų išorinis vaizdas ir funkcionalumas priklauso nuo sąlygų, kuriose jie bus eksploatuojami tam tikrą
laiko tarpą. Norint išlaikyti kuo ilgesnį ir nepakitusį baldų išorinį vaizdą ir jų funkcionalumą,
rekomenduojama laikytis baldų eksploatavimo ir priežiūros taisyklių.
Baldai turi būti naudojami pagal savo funkcinę paskirtį. Ne pagal paskirtį naudojami baldai gali būti
sugadinti.
Nenaudoti baldų kaip paaukštinimo priemonės ar kaip atramos ir nelaipioti ant jų.
Naujai užsakyti ar sandėlyje esantys baldai yra originaliose pakuotėse. Išpakavus baldus reikia patikrinti,
ar yra visos būtinos ir reikiamos dalys. Išpakuojant ir surenkant baldus negalima naudoti aštrių daiktų,
kurie gali pažeisti gaminį.
Baldai turi būti renkami instrukcijoje nurodyta tvarka, vengiant neatsargių smūgių ir įbrėžimų, taip pat
rekomenduojama užsidengti grindis, kad nesusibraižytų ar kitaip nepasižeistų nei baldai, nei grindys.
Apsauginę plėvelę (jei tokia yra) rekomenduojama nuimti tuomet, kai baldas visiškai surinktas. Apsauginė
plėvelė apsaugo nuo subraižymų transportuojant ir renkant baldus.
Oro sąlygos ir aplinkos poveikis tiesiogiai veikia baldų būklę, išorinį vaizdą, kokybines ir eksploatavimo
charakteristikas. Siekiant išvengti greito dažyto paviršiaus senėjimo, medinių elementų deformacijos,
baldus reikia saugoti nuo intensyvaus šviesos, drėgmės, temperatūros poveikio. Taip pat juos reikia
apsaugoti nuo ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio, nes kai kurių dalių spalva dėl ilgalaikio
intensyvios šviesos poveikio gali pakisti.
Vidinio apšvietimo šaltinį draudžiama įrengti arčiau nei 20 cm nuo baldų detalių, nes dėl to gali pakisti
gaminio spalva, atsisluoksniuoti plastmasė ar laminatas, perdžiūti mediniai elementai ir medžio lukštu
padengtos detalės.
Patalpoje, kurioje eksploatuojami baldai, rekomenduojama palaikyti apie 40–70 % santykinę drėgmę.
Reikia vengti ypač aukštos ar ypač žemos santykinės drėgmės, nes per tam tikrą laiką dėl to gali
deformuotis baldų elementai (išbrinkti, perdžiūti, atsisluoksniuoti). Siekiant išvengti tokių pasekmių
rekomenduojama naudoti oro drėkintuvą ir džiovintuvą, kad patalpoje būti palaikoma normali santykinė
drėgmė.
Labai aukšta ar labai žema temperatūra, taip pat didelis temperatūrų kontrastas gali gana smarkiai
pakenkti baldų detalėms. Reikia atsiminti, kad baldai yra skirti laikyti gyvenamosiose patalpose, kur nėra
staigių temperatūros ir/ar drėgmės svyravimų. Baldai nėra pritaikyti naudoti juos lauko sąlygomis. Baldus
rekomenduojama eksploatuoti +15°С – +25°С temperatūroje. Baldų detalės negali būti arčiau 1 m nuo
šilumos šaltinio (įskaitant apšildymo prietaisus). Reikia saugoti, kad ant baldų nepatektų daugiau nei 50°С
temperatūros įkaitę daiktai (lygintuvai, keptuvės ir kt.).
Baldus reikia saugoti nuo: tiesioginių saulės spindulių; tiesioginio garų poveikio baldų paviršiams;
mechaninio poveikio (vengti smūgių, nebraižyti paviršių); skysčių poveikio (sudrėkintus paviršius būtina
nedelsiant nusausinti); staigių temperatūros pokyčių; aukštos temperatūros, pvz., nestatyti įkaitusių indų
tiesiogiai ant stalviršio paviršiaus; atviros ugnies. Ypač saugokite dažytus MDF (vidutinio tankio medienos
plaušų plokštė) ir kitus baldų paviršius nuo mechaninio poveikio.
Laminuotos medžių drožlės plokštės (LMDP) baldus neigiamai veikia tiesioginis kontaktas su vandeniu.
Svarbiausias dėmesys, prižiūrint iš LMDP pagamintus baldus, turi būti skiriamas plokštės briaunoms
(kantui), nes per jas patekęs vanduo gali „išbrinkinti“ ir pačią plokštę. Išpylus vandens ar kito skysčio, jį
reikia greitai nuvalyti. Ilgiau paliktas vanduo gali prasiskverbti per plokštės briaunas į vidų ir deformuoti
plokštės paviršių.
Baldus reikia saugoti nuo chemiškai aktyvių medžiagų poveikio (koncentruotų šarmų, rūgščių, skiediklių
ir t. t.). Netgi trumpalaikis tokių skysčių poveikis gali padaryti žalą ne tik baldų paviršiams ir
mechanizmams, bet ir jūsų sveikatai.
Kadangi daugelyje valiklių yra koncentruotų, chemiškai aktyvių medžiagų ar abrazyvinių (šveičiančių)
dalelių, baldų priežiūrai naudoti tik specialius valiklius, skirtus baldų priežiūrai.
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Nešvarumus ir drėgmę nuo baldų paviršiaus pašalinti reikia minkštu audiniu (pliušas, flanelė ir t. t.) arba
naudoti specialias servetėles, skirtas baldų priežiūrai. Negalima naudoti skudurėlių ir audinio, turinčio
abrazyvinių dalelių, nes tai gali sugadinti dažus ir laminatą.
Sausam purvui pašalinti, atsargiai nušluokite baldą sausu audiniu ar švelnių šerių šepečiu.
Baldus valyti reikia sukamais judesiais, smarkiai nespaudžiant. Stiprus trynimas gali pažeisti apmušalo
paviršių tiek odinių, tiek dirbtinės odos, pažeisti gobeleno plauką bei išplėsti dėmę.
Jei baldas yra šlapias, nedžiovinkite jo plaukų džiovintuvu, o naudokite popierinius rankšluosčius ar sausą
baltą audinį.
Nerekomenduojama ilgai laikyti nenuvalytus bet kokios kilmės nešvarumus nuo baldų paviršiaus, nes gali
susidaryti nebepašalinamos dėmės.
Lengvai pašalinamas dėmes valyti švaria, sudrėkinta vandenyje šluoste. Sudrėkintą paviršių kruopščiai
nuvalyti švariu, sausu audiniu. Priemonės, skirtos baldų valymui yra naudojamos tik su baldų naudotojo
atsakomybe, prieš tai priemonę išbandžius nematomoje vietoje.
Metalinius paviršius valyti specialiomis valymo priemonėmis, neturinčiomis kietų dalelių ir balinimo
savybių. Nuvalius buitinės chemijos valymo priemonėmis, paviršių nuvalyti švariu, sudrėkintu vandenyje
audiniu bei nušluostyti sausu audiniu.
Chromuotus ar nerūdijančio plieno paviršius valykite tik specialiomis tam pritaikytomis valymo
priemonėmis. Ilgalaikis baldų metalo apdailos arba atskirų mechanizmų ir aksesuarų laikymas drėgnoje
aplinkoje gali sukelti koroziją.
Baldus būtina saugoti nuo mechaninių pažeidimų, nenaudoti aštrių daiktų baldų valymui.
Baldų negalima stumdyti, nes galima juos pažeisti. Baldų pernešimas leis išvengti galimų grindų
apgadinimų. Perstūmimo metu baldų kojelės gali subraižyti grindų paviršių.

MINKŠTŲJŲ BALDŲ EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS















Prieš pirmą kartą naudojant baldo išlankstymo funkciją reikia įsitikinti, kad visos transportavimo apsaugos
yra pašalintos.
Baldas gali turėti suglamžymuss, kurių priežastis yra transportavimas. Tokiu atveju yra rekomenduojamas
rankinis baldo dalių (porankių, atlošų ir pan.) formavimas, kas leis greičiau išgauti reikiamą baldo formą.
Nekelkite baldo už porankių. Netraukite baldo už galvūgalio, minkštųjų atkaltės pagalvių, porankių ar
nugaros pagalvių, nes tai gali sugadinti siūles. Atsargiai kelkite gaminį visu korpusu nuo pagrindo.
Išpakavus baldą nerekomenduojama juo iš karto naudotis. Palikite baldą išsivėdinti.
Baldai turi būti pastatyti lygiame paviršiuje. Baldą statykite 5 - 10 cm nuo sienos, kad neatsirastų
nusitrynimų ar įspaudimų.
Per pirmuosius tris naudojimo mėnesius baldo porolonas turėtų suminkštėti ir toks išlikti.
Negalima sėdėti ant porankių, atlošo, taip pat negalima stovėti, šokinėti sėdimojoje vietoje, atramoje
arba ant pavienių spyruoklių juostų.
Skirtumų atsiradimas dėl netolygaus baldo naudojimo nėra baldo trūkumas t.y., rekomenduojama
reguliariai keisti sėdėjimo vietą ir nesėdėti toje pačioje pamėgtoje vietoje.
Naudojant minkštus baldus su pagalvėmis reikia jų formavimą rankomis kartoti priklausomai nuo baldo
naudojimo intensyvumo.
Natūraliu naudojimo efektu yra apdangalo raukšlėjimasis, sėdimosios dalies išsisėdėjimas, audinio,
dirbtinės ar natūralios odos išsitampymas, laisvumas, apsitrynimas siūlių vietose, odos blizgesys.
Sėdimose dalyse naudojimo metu iš audinio gali susidaryti lengvos klostės - tai yra tempimo pasekmė ir
nėra medžiagos defektas.
Baldai, turintys išlankstymo funkciją, nėra skirti kasdieniniam miegojimui.
Negalima traukti pakeliamo mechanizmo tik vienoje pusėje – visada reikia traukti ties centru.
Vaikams be tėvų priežiūros yra draudžiamas savarankiškas miego ir poilsio mechanizmo išlankstymas ir
sulankstymas.
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Rekomenduojama vengti betarpiško baldo apmušalo kontakto su žmogaus kūno prakaitu, gyvūnų ir
augalų kilmės riebalais, tirpikliais ir alkoholį turinčiais skysčiais bei su kitomis cheminėmis priemonėmis,
galinčiomis turėti nepalankų poveikį apmušalui.
Draudžiama dėti ant baldų laikraščius ar žurnalus - dažai gali įsigerti ir sugadinti baldo apmušalą. Džinsai
ir kiti drabužiai, baldų apdangalai (pledai) bei daiktai, pagaminti iš dažančio audinio (medžiagos), gali
palikti matomų dėmių ant baldo apmušalo ir neišsivalyti.
Laikui bėgant gali atsirasti atspalvio nevienodumas, kurį sąlygoja blukinantis šviesos poveikis.

MIEGAMOJO LOVŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS





Negalima stovėti, šokinėti, pasilypėti ant atskirų lovos dalių (pvz.: šonų, galvūgalio, kojūgalio ir pan.).
Atsižvelgiant į higienos reikalavimus groteles rekomenduojama keisti po 10 metų.
Draudžiama lipti į patalų dėžę, kišti rankas į pakėlimo mechanizmą, vaikams savarankiškai naudoti
pakėlimo mechanizmą. Būtina saugotis, kad pakėlimo mechanizmas neužkristų.
Renkantis lovą su pakėlimo mechanizmu, būtina paisyti gamintojo rekomendacijų lovos čiužinių svoriams.
Per sunkus čiužinys gali trukdyti tinkamai naudotis pakėlimo mechanizmu.

BALDŲ SU NATŪRALIA ODA EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS





Natūrali dažyta oda neretai gali sutrūkinėti ir laikui bėgant pradėti luptis dėl kūno riebalų ir prakaito, kurie
įsigeria į baldo odos paviršių ir pamažu pradeda tirpdyti dažų dangą.
Tinkamai atliekamas valymas padės išvengti odos sutrūkinėjimo ir lupimosi ilgesnį eksploatacijos laiką.
Naudojant baldus, odos atspalvis bei blizgumas gali kisti, gali atsirasti apmušalo išsitampymas - tai
natūrali savybė.
Naudojant baldus gali atsirasti odos nutrynimai ir blizgėjimas.

Natūralios odos ypatybės ir valymas


Kiekvienas odos gabalas yra skirtingas, todėl negalima išvengti odinių apmušalų spalvų ir faktūros skirtumų. Dėl
dažymo technologijų nėra garantijos, kad pavyzdžio ir pagaminto baldo spalva sutaps. Tai taikoma tiek audiniams,
tiek dirbtinei bei natūraliai odai. Garantija taip pat netaikoma medžiagų tekstūros nevienodumui.



Natūralios odos išvaizda priklauso nuo gyvūno genetikos, jo gyvenimo sąlygų ir mitybos. Kiekvieno gyvūno oda turi
unikalią tekstūrą ir skirtingas natūralias savybes, pavyzdžiui, randėjimą. Natūralūs gyvūno augimo požymiai yra ne
baldo trūkumai, o jo odos, kaip natūralaus produkto, įrodymai. Raukšlės, sužeidimų randai, vabzdžių įgėlimai,
pigmentinės dėmės (tamsesnės vietos) ir venų struktūros yra natūralios gyvūno odos tikrumo argumentas. Siekiant
atskleisti visą natūralios odos grožį, ji apdorojama pagal natūralias odos savybes.



Gaminant baldus, dažniausiai naudojama jaučio oda. Vienam baldų komplektui pagaminti reikalingos maždaug šešių
gyvulių rinktinės odos. Kiekviena vieno gyvūno kūno dalis turi skirtingą odos tekstūrą, pavyzdžiui, raukšles ant kaklo
ir šonų, tad, savaime suprantama, vieno baldų komplekto odos tekstūra nebus vienoda. Dėl to reikšti pretenzijų
negalima, nes būtent dėl šios įvairovės, išskirtinių žymių odos apmušalai yra unikalūs, o skirtingos detalės suteikia
odai išskirtinę, originalią išvaizdą.



Natūrali oda turi savo būdingą kvapą, leistinus faktūros ir atspalvių skirtumus. Pagal technologiją baldų gamybai
gali būti naudojama skirtingo storio, kietumo oda atsižvelgiant į vietą, kur gaminyje ji bus panaudota.



Minkštieji baldai yra gaminami naudojant minkštas medžiagas ir negali būti išmatuoti tiksliai pagal matmenis.
Nedideli baldo matmenų nukrypimai, siūlių nevienodumai, pagalvių nevienodumui ir pan. yra neišvengiamai ir
būdingi minkštiems baldams, todėl minėti nukrypimai nelaikomi baldo gamybos trūkumu.



Įprastiniam valymui rekomenduojama naudoti nespalvoto audinio medvilninę šluostę sudrėkintą kambario
temperatūros vandeniu. Porą kartų per metus reikia odinius baldus sutepti specialia odiniams baldams skirta
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priemone, išvengiant odos džiūvimo bei skilinėjimo. Jokiu būdu valant odinius baldus negalima naudoti tirpiklių,
acetono, spirito, muilo ir skalbimo milteliu. Valymui naudokite odai skirtą valymo kremą. Atkreiptinas dėmesys, jog
oda reikalauja labai atidžios priežiūros. Negalima skalbti odinių baldų apmušalų ar jų džiovinti džiovyklėse.

BALDŲ, PAGAMINTŲ IŠ MDF (MEDŽIO DULKIŲ PLOKŠTĖ), MEDŽIO IR FANEROS EKSPLOATACIJOS
IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS











Nestatykite karštų ir drėgnų daiktų tiesiai ant baldų.
Blizginkite ir poliruokite tik atidžiai perskaitę naudojamų priemonių sudėties aprašymą. Per didelis silikono
ir distiliuotos naftos kiekis gali pakenkti paviršiaus apdailai.
Rekomenduojama, kad baldai būtų laikomi patalpose, kurių temperatūra ne mažesnė kaip +15ºC iki
+25ºC ir santykinis oro drėgnumas nuo 45% iki 70%.
Baldai turi būti statomi vėdinamose patalpose. Negali būti glaudžiami prie drėgnų sienų ir šildymo
įrenginių.
Baldus būtina saugoti nuo drėgmės. Patekus vandeniui, nedelsiant nuvalyti sausu medžiagos gabalėliu.
Baldų detalėms ilgesnį laiką būnant sąlytyje su vandeniu (ar kitais skysčiais) gali deformuotis plokštė ar
atsiklijuoti briaunos.
Baldus būtina saugoti nuo mechaninių pažeidimų, nenaudoti aštrių daiktų baldų valymui. Būtina saugoti
nuo chemikalų.
Valyti būtinai tik sausu, minkštu audiniu arba specialiomis šluostėmis. Valant nespausti, netrinti vienoje
vietoje.
Jei nešvarumus sunku išvalyti, naudokite specialius valiklius, kurie ne tik valo, bet gali ir apsaugoti,
poliruoti, konservuoti, aromatizuoti ir turėti kitų naudingų savybių.
Baldus būtina naudoti pagal paskirtį, kad nesugadinti baldo konstrukcijos.

LAMINUOTOS MEDŽIŲ DROŽLĖS PLOKŠTĖS PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS




Laminuotos medžių drožlės plokštės baldus neigiamai veikia tiesioginis kontaktas su vandeniu.
Svarbiausias dėmesys, prižiūrint iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) pagamintus baldus, turi
būti skiriamas plokštės briaunoms (kantui), nes per jas galintis patekti vanduo gali "išpūsti" ir pačią
plokštę. Išpylus vandens ar kito skysčio jį tereikia greitai nuvalyti. Ilgiau paliktas vanduo gali prasiskverbti
per plokštės briaunas į vidų ir deformuoti plokštės paviršių.
Laminuotos medžių drožlės plokštė yra degi, todėl reikia saugoti nuo tiesioginės ugnies. Baldų nestatykite
per arti židinio, oro kondicionieriaus ventiliacijos angos, nes gali deformuotis medžiaga ar būti pažeista
baldų apdaila.

MEDINIŲ IR NATŪRALIOS FANERUOTĖS STALŲ IR STALIUKŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS
TAISYKLĖS





Ilgą laiką šviesai tiesiogiai krintant ant tam tikrų detalių, gali susilpnėti jų chromatinės charakteristikos
palyginus su kitomis detalėmis, kurias mažiau veikė šviesa. Keičiant ir/arba papildant kai kuriuos baldų
elementus skirtingu laikotarpiu, detalių spalva gali skirtis. Šis spalvos skirtumas, kuris po kurio laiko
pasidarys ne toks ryškus arba išnyks, nėra blogos kokybės baldų požymis.
Perstumiant stalus ir staliukus į kitą vietą, visuomet pirma išrinkite, kad nepažeistumėte konstrukcijos ir
rėmų.
Baldų negalima veikti stipriu, taškiniu spaudimu, nes taip galima pažeisti baldų konstrukciją.
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Nuvalykite nešvarumus iš karto. Geriau valykite naudodami sugeriančią medžiagą, o ne trinkite. Ilgai
nenuvalytas vanduo paliks baltas dėmes ant baldo. Alkoholis, kvepalai, priemonės po skutimosi ir
medikamentai gali smarkiai pažeisti apdailą.
Nepjaustyti tiesiai ant stalviršio. Naudokite pjaustymo lentelę.
Nestatyti ant stalviršio įkaitusios keptuvės, karšto puodo, lygintuvo ar kitų aukštos temperatūros daiktų
be termoizoliacinės tarpinės. Naudokite karštų indų padėkliukus.
Nestatykite plastikinių ar guminių daiktų (lempų pagrindų, užrašų knygučių, guminių kilimėlių ir kt.), nes
kai kurie plastikai turi savo sudėtyje ingredientų, kurie gali pažeisti apdailą. Naudokite medžiagines
staltieses, servetėles ir įvarius uždangalus ar užtiesalus. Periodiškai keiskite priedų ir aksesuarų vietą ant
baldų, kad jie negulėtų visą laiką toje pačioje vietoje.
Nenaudokite kelių rūšių valymo priemonių vienu metu ar iš karto paeiliui.
Pagrindinė medinių baldų priežiūros priemonė yra dulkių valymas švaria minkšta šluoste.
Ant medinių baldų statydami gėrimus, kambarinius augalus ir pan., visuomet naudokite tam skirtus
medžiaginius padėklus ar lėkšteles, kadangi skysčiui patekus ant baldų paviršiaus atsiras dėmių, o po
ilgesnio laiko medžio apdaila gali atšokti. Medinių baldų paviršių neigiamai veikia tiesioginiai saulės
spinduliai - medis išblunka, skyla. Dėl šių priežasčių medinius baldus derėtų statyti atokiau nuo langų,
kondicionierių bei šildytuvų, kurie taip pat kenkia medžio drėgmės pusiausvyrai. Staltiesės ar kamštinio
medžio padėklai saugo Jūsų baldus, tačiau nepamirškite laikas nuo laiko šių apdangalų nuimti ir patikrinti,
ar po jais nesislepia nepastebėtos išpiltų ir susigėrusių skysčių dėmės ar dalelės galinčios pažeisti baldų
paviršių.

METALINIŲ IR STIKLINIŲ ELEMENTŲ, STIKLINIŲ STALŲ IR STALIUKŲ PRIEŽIŪROS IR
EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS






Metalo paviršiams valyti nenaudokite kietų abrazyviųjų priemonių. Pažeistą paviršių nedelsdami
nupoliruokite, taip apsaugosite nuo korozijos po juo esančius metalo sluoksnius. Valykite dulkes.
Chromuotus ar nerūdijančio plieno paviršius valykite tik specialiomis tam pritaikytomis valymo
priemonėmis. Ilgalaikis metalo apdailos baldų laikymas drėgnoje aplinkoje gali sukelti koroziją. Kambario
baldų nerekomenduojama naudoti lauke.
Nuo stiklinių baldų elementų dulkės valomos minkšta sausa šluoste. Valykite tik žinomų gamintojų
valikliais, vadovaudamiesi ant pakuočių pateiktomis instrukcijomis. Stiklo valiklių nepurkškite ant kitų
paviršių ar matinio stiklo. Matinio stiklo reikmenis atsukite matine puse žemyn. Saugokite, kad ant matinio
stiklo paviršiaus nepatektų riebalų ar kitų nešvarumų - gali likti sunkiai išvalomų dėmių.
Matinta (šiurkšti) stiklo paviršiaus pusė yra padengta specialiu laku, todėl laku padengtą stiklo paviršiaus
pusę plauti tik paprastu šiltu +35-40°C vandeniu. Jei matinio (šiurkštaus), laku padengto stiklo paviršiaus
pusė ištepta vienoje vietoje, būtina valyti visą stiklo paviršių. Valyti būtinai tik medvilniniu audeklu arba
specialiomis stiklui skirtomis pašluostėmis. Valant nespausti, netrinti vienoje vietoje. Matinio stiklo
nevalykite stiklo valikliu. Saugokite, kad ant jo nepatektų riebalų, nes gali likti sunkiai išvalomų dėmių.

KĖDŽIŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS





Kėdes naudokite pagal paskirtį. Ant kėdžių negalima šokinėti, laipioti, nenaudokite jų pasilipimui.
Saugokite kėdes nuo skysčių (sulčių, kavos, riebalų, vyno, vandens ir t.t.), cheminių medžiagų (rūgščių,
šarmų, dažų, tirpiklių ir t.t.) poveikio. Išpylus - nedelsiant nuvalykite. Perstatinėdami kėdes į kitą vietą jų
nestumkite, o perneškite. Saugokite patalpos grindis! Turint jautrias įbrėžimams grindis būtina
naudoti kėdėms apsauginius baldų padukus ant kojelių (kėdžių komplektacijoje nėra ir įsigyjama atskirai).
Svarbu žinoti, kad kėdžių kieti ratukai yra skirti minkštai (kiliminei) dangai, o guma padengti ratukai skirti
kietai (parketui, laminatui, plytelėms) grindų dangai.
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Keletas kėdžių priežiūros patarimų:








Stenkitės, kad kėdžių paviršius visada būtų sausas. Kėdžių detalių paviršių rekomenduojama valyti sausu, minkštu
audiniu (flanele, pliušu ir t.t.) ir naudoti tik tam skirtas valymo priemones, kurias galite įsigyti buitinės chemijos
prekių parduotuvėse.
Kiekvieną kėdės detalę rekomenduojama nuvalyti tuoj pat vos tik ji buvo ištepta.
Dažyto metalinio paviršiaus nevalykite cheminiu būdu. Patariama naudoti specialiai dažytiems metaliniams
paviršiams skirtas valymo priemones arba namų apyvokos valymo priemones, neturinčias abrazyvinių dalelių ir
balinimo savybių (pvz. skalbimo miltelius).
Ypatingai saugokite, kad ant kėdžių nepatektų agresyvių skysčių (rūgščių, šarmų, dažų, tirpiklių ir t.t.). Šie junginiai
yra chemiškai aktyvūs ir gali pažeisti valomą paviršių bei būti pavojingais Jūsų sveikatai.
Plastiko baldų ir apdailos valymo instrukcija: Tokius paviršius būtina valyti drėgna šluoste. Paviršių būtina sausai
nušluostyti. Nevalykite braižančiomis šluostėmis ar valikliais, kurių sudėtyje yra abrazyviųjų dalelių. Nenaudokite
medienai skirtų poliravimo ar blizginimo priemonių.
Atsižvelgiant į kėdės svorį ir grindų atsparumą, ne tik kėdės, bet ir kiti baldai gali pažeisti/subraižyti grindis.
Netraukite kėdės nuo stalo – ją kelkite. Naudokite apsauginius baldų padukus ant kėdės kojelių.
Maksimalūs rekomenduotini apkrovimai: ant virtuvinio stalo leistina dėti iki 100 kg, baro kėdės 100 kg, ant stiklinių
žurnalinių staliukų dedamų daiktų svoris negali viršyti 0.75 kg/dm2, biuro kėdžių didžiausia leidžiama apkrova – 110
kg, valgomojo kėdės buitiniam naudojimui didžiausia leidžiama apkrova -100 kg.

GARANTIJA IR SALYGOS
 ACCANTO baldų ir aksesuarų salonas pasižymi net tik išskirtiniu, gausiu prekių asortimentu, bet ir užtikrina
Pirkėjui aukštą baldų kokybę bei garantuoja produktų ilgaamžiškumą naudojant baldus pagal paskirtį ir
laikantis priežiūros bei eksploatacijos taisyklių.
 Baldams suteikiama 24 mėnesių gamyklinė garantija. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo
prekių perdavimo dienos.
 Garantija suteikiama tik pateikus baldų pirkimą patvirtinančius dokumentus: pirkimo-pardavimo
sutartį/pinigų mokėjimo kvitą/bankinio mokėjimo išrašą/PVM sąskaitą faktūrą.
 Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės, ištaisyti.
 Garantija galioja visoms daiktų sudurtinėms dalims ir jų komplektuojančioms detalėms, išskyrus
natūralaus medžio, natūralios odos, bei kitų medžiagų tekstūros ir atspalvio nevienodumams.
 Priimant arba savarankiškai atsiimant prekes, Pirkėjas turi iš karto patikrinti jų kokybę, o pastebėjus
trūkumus ir/ar pažeidimus nedelsiant informuoti salono darbuotojus. Praėjus 1-2 d.d. po prekių gavimo,
pretenzijos dėl prekių kokybės nepriimamos.
 Natūralaus medžio ar natūralios odos bei kitų paviršių pokyčiai nelaikomi prekės kokybės trūkumu.
 Natūralūs audinio arba odos dėvėjimosi pakitimai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
 Prekės kokybės garantija nėra taikoma, jei pirkėjas ar asmenys, kuriems pirkėjas perdavė prekes, jas
naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose
nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, surinkimo, laikymo, naudojimo, sandėliavimo,
priežiūros ir eksploatacijos taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai,
raštu aptarti prekių perdavimo metu ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas pirkėjo ar kitų asmenų,
kuriems pirkėjas pardavė prekes, veiksmų.
 ACCANTO kokybės ir garantinio aptarnavimo skyriui kartu su gamintoju įvertinus ir nustačius, jog
pretenzijos dėl prekių kokybės ir/arba komplektavimo yra pagrįstos, Pirkėjas pasirinktinai turi teisę
reikalauti: per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; pakeisti netinkamos kokybės
prekę tinkamos kokybės preke; nesant galimybei pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės
preke – rinktis alternatyvią prekę.
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 ACCANTO nėra atsakingas už gaminio trūkumus, kurie buvo aptarti pirkimo sutartyje, arba apie kuriuos
Pirkėjas žinojo ir/arba turėjo žinoti įsigyjant baldą (tokiais atvejais, kai baldai yra įsigyjami iš ekspozicijos,
arba su iš anksto žinomais defektais, ir kt.).
 Sugadinimai, atsiradę transportuojant/nešant/surenkant baldus nėra priimami.
 Pirkėjas praranda teisę į nemokamą ACCANTO baldų garantinį aptarnavimą šiais atvejais:
 nepateikia baldo pirkimo PVM sąskaitos faktūros, kvito ar kitų pirkimą įrodančių dokumentų;
 Pirkėjas nesilaikė ACCANTO baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių, baldai buvo transportuojami,
eksploatuojami netinkamai ir/arba sugadinti dėl Pirkėjo kaltės;
 Baldai nukentėjo dėl ,,Force Majeure”(susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių);
 Baldai buvo užpilti vandeniu arba kitu skysčiu;
 Baldai nukentėjo nuo gyvūnų;
 Baldai buvo remontuojami Pirkėjo arba trečiųjų asmenų;
 Baldai natūraliai susidėvėjo ir/arba išbluko.

Vilniuje
P. Lukšio g. 19
Ogmios miestas
Tel. 8 652 35580
vilnius@accanto.lt
Darbo laikas:
I-V 10:00 - 19:00
VI 10:00 - 16:00
VII nedirbame

Kaune
Pramonės pr. 8E
Namų idėjų centras "NIC"
Tel. 8 650 90847
kaunas@accanto.lt
Darbo laikas:
I-V 10:00 - 19:00
VI 10:00 - 16:00
VII nedirbame

Klaipėdoje
Dubysos g. 21
Minijos baldų centras
Tel. 8 609 14411
klaipeda@accanto.lt
Darbo laikas:
I-V 10:00 - 19:00
VI 10:00 - 17:00
VII nedirbame

