
HASZNÁLATI‐KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
 

BÚTOROK ELHELYEZÉSE 
A különböző anyagok hőre érzékenyek, ezért fűtőtesttől, hősugárzótól minimum 1 méteres távolság 

betartása javasolt. Helyváltoztatás, mozgatás csak a szállítási egységek formájában történhet, mivel az 
összeszerelt bútorok mozgatása az elemek károsodásához vezethet. Az előre kiválasztott helyről a készre 

szerelt termék elmozdítása, eltolása a bútor károsodását, az elemek deformálódását, sérülését 
eredményezheti. Ha a bevonó‐ anyag plüss vagy mikroplüss, felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét az anyag 

fénytörésére, amely jellemző tulajdonság. E szerint az anyag az egyik, majd a másik irányból nézve más 
árnyalatú (a flórszálak simulása miatt). 

 
BÚTOROK SZERELÉSE 

Termékeinkhez szerelési útmutató a https://www.rolabu.hu/ weboldalon található, kérjük az összeszerelési 
útmutatóban foglaltak betartását. 

 
BÚTOROK HASZNÁLATA 

A bútoroknál felhasznált anyagok nagyszilárdságúak, kopásállók, azonban a bevonat állandó dörzsölés, 
súrlódás, hegyes, éles tárggyal történő ráhatás következtében megkophat, megsérülhet. A bevonat nem 

vízálló, ezért a vizes, nedves tárgyak a bútoron maradandó károsodást okozhatnak.  
EZÉRT AJÁNLOTT A BÚTOR RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA!  

Állandó fekvésre csak a franciaágyak, 
heverők alkalmasak. Többfunkciós bútorok (kanapéágyak, fotelágyak) állandó fekvésre való használata nem 

ajánlott. Ezek időszakos használatra alkalmasak. 
 

TISZTÍTÁS 
A bútorok portalanítását puha ruhával végezzük. Az ilyen módszerrel el nem távolítható szennyeződéseket a 

kereskedelemben kapható bútortisztító szerekkel és puha ruhával, vagy gyengén nedves szivaccsal 
szüntethetjük meg. Simafejes (kefe nélküli) porszívóval, puha szőrű kefével vagy száraz, puha ruhával 
portalanítsuk. Az ilyen módszerrel el nem távolítható szennyeződéseket a kereskedelemben kapható 

flakonos (száraz) habtisztítószerekkel és puha ruhával, vagy gyengén nedves szivaccsal szüntethetjük meg. A 
plüssbevonatú bútorok tisztításához kizárólag vízben oldódó tisztítószerek használhatók, szigorúan kerülendő 

a nitro‐ alapanyagú szerek használata. A fedett festésű bőrt szükség szerint, de legfeljebb évente egyszer 
bőrkrémmel, vagy neutrális viaszos emulzióval, majd puha, száraz ruhával töröljük át. 

 
RÁNCOSODÁS 

Az általunk gyártott kárpitozott termék jellemzően feszes szivaccsal elkészített párnázattal készülnek, a 
garnitúrába beleülve nem süppedünk túl mélyre, hanem biztosan ülünk rajta, így biztosítva a magas kényelmi 
fokozatot. Ez az üléskomfort jelentősen különbözik egy laza párnázatú bútorétól. Itt a bevonó anyag a gyártás 

során rá van feszítve a párnázatra, ahhoz viszont varrással, gombozással nincs fixen rögzítve! A használat 
közben keletkező ráncok többsége használat után újra kisimul. A használatból esetlegesen visszamaradó 

ráncosodást a párnázat felpofozgatásával, illetve a bevonó anyag szélek felé történő elsimítgatásával 
eltűntethetjük. Ez nem a párnahuzat lazulására, hanem a bevonó anyag természetes nyúlására vezethető 

vissza, mely a termék minőségi használhatóságát és élettartamát nem befolyásolja! 
 

Kérjük, hogy a bútor használata, kezelése során a fenti Használati‐Kezelési Útmutatóban leírtak szerint 
szíveskedjen eljárni! 

 
VÁSÁRLÓINKNAK A BÚTOR HASZNÁLATÁHOZ SOK ÖRÖMET KÍVÁNUNK! 

ROLABU Kft. 

Kérdés esetén a rolabu@t-online.hu email címen állunk rendelkezésükre. 
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