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محیط هاى مورد استفاده  حمل و نقل 

مشخصات محصول  

 

شرایط نگهدارى و نظافت  

شرایط گارانتى  

مبل دونفره  دسته دارکاپرى بدنه از فلز با فوم سرد تزریق شده و روکش چرم ،  پارچه که تنوع رنگى آنها طبق کالیته هاى شرکت است و
 

این

فوم نشینمن و کوسن صندلى از فوم سرد قالبى با طول عمر باال استفاده شده است .دسته هاى صندلى با تسمه هاى پارچه اى از جنس کتان و پایه هاى صندلى داراى  
ضربه گیرهاى مقاوم پالستیکى مى باشد . 

محصول نباید به صورت مداوم زیر نور مستقیم خورشید قرار گیرد و در جاى خشک و دور از رطوبت نگهدارى شود  .   
جهت نظافت نیز از پارچه اى نرم ، غیر ساینده ، مرطوب و مواد شوینده غیر اسیدى استفاده شود .   

این شرکت رفع اشکاالت و نواقص مبل شما را در صورت استفاده صحیح به مدت یک سال و 
 زمان صدور فاکتور معتبرو ممهور به مهر فروشگاه محاسبه خواهد شد .  

تعمیر و فروش محصول توسط افراد متفرقه و خارج از نظارت واحد خدمات پس از فروش و نمایندگی هاي سرویس مجاز شرکت . استفاده مداوم از محصول در سطوح ناهموار .  

 موارد زیر شامل گارانتی نمی گردد : 
روکش صندلی . هر گونه خرابی ناشی از وارد نمودن ضربات شدید و خرابی هاي ناشی از حمل و نقل . صدمات ناشی از تماس محصول با اشیاء گرم ، آتش و نور مستقیم خورشید .   

بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله و... مخدوش بودن شماره سریال محصول . عدم تطبیق شماره سریال مندرج در کارت ضمانت با شماره سریال محصول . 

شروع گارانتی از 

وزن خالص  حداکثر چیدمان وزن ناخالص 
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بسته بندى 

کاپرى 

رنگهاى موجود در کالیته چرم و پارچه 
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