
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 

 

Αγαπητέ πελάτη, 

 

Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη στα προϊόντα μας. Η Istikbal συνεχίζει να 

προσφέρει ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα σε όλον τον κόσμο, πιστοποιημένα σύμφωνα με τις πιο αυστηρές διεθνείς 

προδιαγραφές. Στόχος μας είναι να παρέχουμε προϊόντα που θα διατηρήσουν τη φιλία μας στο χρόνο, προϊόντα που 

θα παρέχουν μέγιστο όφελος και λειτουργικότητα για πολλά χρόνια. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τον 

παρόντα οδηγό χρήσης για τα σαλόνια μας. Συστήνουμε να φυλάξετε το εγχειρίδιο. 

 

Αντενδείξεις 

 Όταν οι καναπέδες και οι πολυθρόνες είναι σε λειτουργία κρεβατιού, μπορεί να υπάρχουν μηχανισμοί και μεταλλικά 

μέρη τα οποία είναι εκτεθειμένα. Συνίσταται η αποφυγή επαφής με τα μέρη αυτά. 

 Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα ανοιγόμενα και κινούμενα μέρη των επίπλων ή να χοροπηδούν επάνω 

στον καναπέ. 

 Μην τραβάτε κλωστές και νήματα που προεξέχουν. Απλά κόψτε τα από τη βάση τους με ένα ψαλίδι, με προσοχή 

έτσι ώστε να μην προκαλέσετε ζημία στο ύφασμα. 

 Διατηρήστε τα έπιπλά σας 80 εκατοστά μακριά από εστίες θερμότητας. Μην αφήνετε αντικείμενα υψηλής 

θερμοκρασίας και μη σιδερώνετε επάνω στην επένδυση του καναπέ σας. 

 Αποφύγετε την απ’ ευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα ή 

παραμόρφωση.  

 Προστατεύστε τα έπιπλά σας από την υγρασία, τη μούχλα, τη σκόνη και τα αιχμηρά αντικείμενα.  

 Βεβαιωθείτε πως τα κατοικίδιά σας δε θα προκαλέσουν φθορά στην επένδυση και τα ξύλινα  μέρη των προϊόντων 

σας. 

 Όταν καθαρίζετε και πλένετε τα χαλιά ή το δάπεδο, βεβαιωθείτε πως τα πόδια δεν βρέχονται, δεν χτυπιούνται και 

δεν υφίστανται φθορά από τα καθαριστικά που χρησιμοποιείτε.  

 Μην ανεβαίνετε ή κάθεστε πάνω στην πλάτη και τα μπράτσα του καναπέ ή της πολυθρόνας σας. Μην τραβάτε τον 

καναπέ σας από αυτά τα μέρη για να τον μετακινήσετε. 

 Γεμίστε τον αποθηκευτικό χώρο όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα. 

 Μην σηκώνετε τον καναπέ σας από ένα σημείο και μην τον στηρίζετε μόνο στα δύο πόδια. Το βάρος πρέπει να 

μοιράζεται και στα τέσσερα πόδια, αλλιώς αυτά μπορεί να σπάσουν. 

 Μη χρησιμοποιείτε τα προϊόντα για διαφορετική χρήση από αυτήν για την οποία προορίζονται. 

 
Γενικές οδηγίες για τον καθαρισμό και τη συντήρηση 

 Μπορείτε να καθαρίσετε σχεδόν κάθε λεκέ, αν τρίψετε αμέσως μετά τη δημιουργία του, όσο είναι ακόμα φρέσκος 

και υγρός. 

 Χρησιμοποιήστε λευκό ή ανοιχτόχρωμο μαντήλι, πετσέτα ή άλλο απορροφητικό υλικό για να σκουπίσετε το λεκέ. 

Συνεχίστε να τρίβετε και αλλάξτε μαντήλι, έως ότου ο λεκές απομακρυνθεί. 

 Μη χρησιμοποιείτε μηχανήματα καθαρισμού χαλιών ή πλυστικές μηχανές για τον καθαρισμό. 

 Για να καθαρίσετε επίμονα υπολείμματα λεκέδων, πιέστε μια απορροφητική πετσέτα για 5-10 λεπτά. Στη συνέχεια, 

αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε μέχρι να απομακρυνθούν τα υπολείμματα. 

 Μη χρησιμοποιείται απολυμαντικά και χλωριούχα διαλύματα για τον καθαρισμό. Χρησιμοποιείστε ένα υγρό πανί 

και σαπούνι.  

 

Υγροί λεκέδες 

 Στεγνώστε τον υγρό λεκέ (πχ καφές, τσάι) από την επιφάνεια, με ένα απορροφητικό χαρτί ή μαντήλι. 

 Προετοιμάστε χλιαρό νερό με σαπούνι και δημιουργήστε σαπουνάδα. Με ένα μαλακό ύφασμα, το οποίο βυθίζετε 

στη σαπουνάδα, τρίψτε με απαλές κυκλικές κινήσεις, έτσι ώστε να μην αποχρωματίσετε ή ξεφλουδίσετε το ύφασμα 

ή το τεχνόδερμα. Μην περιχύσετε τη σαπουνάδα απ’ ευθείας επάνω στη δερμάτινη επιφάνεια. 

 Αφήστε το ύφασμα να στεγνώσει. Στη συνέχεια απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα. 

 Λεκέδες που δεν απομακρύνονται με την παραπάνω διαδικασία, αντιμετωπίζονται με ένα διάλυμα νερού και 

αιθυλικής αλκοόλης (έως 10%). 

 

Στεγνοί Λεκέδες 

 Τρίψτε τους στεγνούς λεκέδες κυκλικά, με ένα μαλακό ύφασμα. Προσέξτε να μην καταστρέψετε το ύφασμα ή το 

τεχνόδερμα. Μην προσπαθήσετε να τρίψετε ή να ξύσετε το λεκέ με στερεά αντικείμενα. Υγράνετε ή μαλακώστε το 



 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

λεκέ προτού τρίψετε, για να απομακρυνθεί ευκολότερα. Απομακρύνετε επίμονα υπολείμματα με μια μαλακή 

βούρτσα ή ύφασμα.  
 Αν δεν καταφέρετε να απομακρύνετε το λεκέ, εφαρμόστε τη διαδικασία των υγρών λεκέδων. 

 

Σημείωση: Έπιπλα και σχετικός εξοπλισμός (πχ γυάλινα αντικείμενα, μεταλλικά αντικείμενα), πρέπει να απομακρύνονται 

μετά τη χρήση τους με κατάλληλο τρόπο, συμβατό με τους τοπικούς κανονισμούς. 

 
 
 
 

 

 

1) Τα σαλόνια, οι καναπέδες και οι πολυθρόνες της Istikbal συνοδεύονται από 2ετη εγγύηση. 

2) Η εγγύηση του προϊόντος σας τίθεται σε ισχύ από την στιγμή της παραλαβής του και καλύπτει όλα τα μέρη του 

προϊόντος για κατασκευαστικά σφάλματα ή αστοχία υλικού. 

3) Ο χρόνος επιδιόρθωσης και αποκατάστασης του προϊόντος εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών. 

4) Το προϊόν αντικαθίσταται με άλλο -αποκλειστικά ίδιο- προϊόν, μόνο εφόσον δεν είναι εφικτή η επιδιόρθωσή του. 

5) Το κόστος των ανταλλακτικών, της επισκευής, της αντικατάστασης και της μεταφοράς -εντός του χρόνου της 

εγγύησης- το επιβαρύνεται αποκλειστικά η εταιρεία, εφόσον διαπιστωθεί πως το ελάττωμα οφείλεται σε 

κατασκευαστικό σφάλμα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κόστος όλων των παραπάνω επιβαρύνει τον πελάτη. 

 

Προσοχή!!  

Για την ισχύ της εγγύησης και για λόγους εξακρίβωσης της αγοράς και των προσωπικών σας δεδομένων, είναι πάντα 

απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς καθώς και του αυτοκόλλητου barcode του προϊόντος (εφόσον φέρει 

τέτοιο). 

 

Σημείωση: Οι παραπάνω όροι εγγύησης έχουν ισχύ αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας και καλύπτουν μόνο 

τον αρχικό αγοραστή. 

 

Σημαντικό  

Οι παραπάνω όροι δεν ισχύουν και το προϊόν θεωρείται εκτός εγγύησης εφόσον: 

 Προκληθεί βλάβη κατά τη μεταφορά ή εγκατάστασή του από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

 Διαπιστωθεί κακή, μη ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος (πχ χρήση αιχμηρών αντικειμένων, έκθεση σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες κτλ), αμελής συντήρηση ή παραβίαση των αντενδείξεων και των οδηγιών 

καθαρισμού. 

 Παρατηρηθεί επιδιόρθωση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό και χρήση ανταλλακτικών που δεν ανήκουν στις 

εργοστασιακές προδιαγραφές του προϊόντος. 

 

Ειδικές περιπτώσεις 

 Κάποιοι τύποι υφασμάτων μπορεί να συμπιεστούν στο κάθισμα ή να φαίνονται σαν να έχουν διαφορετικό 

χρωματικό τόνο. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ελάττωμα. 

 Επειδή η συλλογή των υφασμάτων της Istikbal αλλάζει και ανανεώνεται συνεχώς, ενδέχεται κάποιο ύφασμα να μην 

είναι διαθέσιμο κατά τον χρόνο υλοποίησης της εγγύησης. Από καιρό σε καιρό ακόμα και οι αποχρώσεις ή οι 

χρωματικοί τόνοι του ίδιου υφάσματος μπορεί να εμφανίζονται ελαφρά διαφοροποιημένοι.  

 Σε προϊόντα που μέρη τους κατασκευάζονται από ξύλο είναι πιθανόν να υπάρχουν χρωματικές διαφορές. Αυτό έχει 

να κάνει με τη φύση του υλικού που χρησιμοποιείται και δεν αποτελεί ελάττωμα. 

 Τα προϊόντα με μηχανισμό, με αποθηκευτικό χώρο ή με άλλες ειδικές λειτουργίες, μπορεί να παράγουν ήχους κατά 

τη χρήση τους.  

 Όπως κάθε καινούριο, συσκευασμένο προϊόν, έτσι και ο καναπές σας μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστική 

μυρωδιά όταν το παραλάβετε και το βγάλετε από τη συσκευασία, λόγω των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται. 

Σε αυτήν την περίπτωση αφήστε τον να αναπνεύσει για λίγες ώρες, ιδανικά σε αεριζόμενο χώρο. Η μυρωδιά 

σταδιακά θα εξαλειφθεί σε λίγες μέρες χρήσης. 

 Τα προϊόντα που μετατρέπονται σε κρεβάτι μπορεί να έχουν χωρίσματα ή ανισόπεδες επιφάνειες, ιδιαίτερα στα 

σημεία ένωσης της πλάτης με το κάθισμα. Συστήνεται η χρήση ανωστρώματος, για πιο άνετη αίσθηση. 

  

 


