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Instrukcja poprawnej pielęgnacji zestawu Phase

1. Wstęp
Dziękujemy za zakup zestawu mebli wypoczynkowych marki Phase. Jesteśmy
przekonani, że zapewnią wieloletnią wygodę i będą wspaniałą ozdobą Państwa
domu.
Dzięki unikalnemu wzornictwu utalentowanego słowackiego projektanta mgr. art.
Petra Ondrejki każdy model jest czymś wyjątkowym. Regulowane zagłówki i
podłokietniki, możliwość ustawienia pochylenia oparcia, praktyczne rozkładanie każdy z naszych mebli odznacza się specyficzną właściwością, wyróżniającą je
spośród innych.
Przy projektowaniu szczególny nacisk kładziemy przede wszystkim na komfort
użytkownika, wyrób musi być zatem nie tylko wizualnie atrakcyjny, lecz przede
wszystkim funkcjonalny. Stosując w procesie produkcji doskonałej jakości
materiały, cel ten z powodzeniem zamieniamy w rzeczywistość. Ponadczasowe
wzornictwo, doskonałej jakości materiały i interesujące rozwiązania ergonomiczne
dają niespotykany komfort wszystkim użytkownikom.
Oryginalność i precyzja projektowania stanowią podstawę późniejszego etapu
produkcji mebli. Biorą w tym udział specjaliści o wieloletnich doświadczeniach w
dziedzinie działań badawczo-rozwojowych i produkcji mebli. Dzięki konsekwentnej
współpracy wszystkich zainteresowanych specjalistów powstaje produkt wzorniczo
atrakcyjny, funkcjonalny, wysokiej jakości, niewiarygodnie wygodny i dodatkowo słowacki.

2. O wyrobie
Spółka Phase oferuje wysoką jakość wykonania wszystkich swoich wyrobów o
ponadczasowym wzornictwie. Stosując doskonałej jakości materiały osiągamy
nowoczesny wygląd i komfort zestawów mebli do siedzenia. Słowacka jakość i
profesjonalność spółki Phase odciska piętno na każdym naszym wyrobie.
Nasze meble produkowane są z dużej ilości materiałów miękkich, zaś zestawy są
wytwarzane ręcznie - manufaktura. Pomimo największych starań czy precyzji nie
można wytworzyć dwóch identycznych sztuk, dlatego każdy tapicerowany fotel jest
nieco inny. Tapicerowanie to rzemiosło ręczne, wszystkie wymiary traktowane są
zatem, jako orientacyjne. Nasze instrukcje zawierają szczegółowe rady, jak najlepiej
pielęgnować meble tapicerowane.
Dla naszych klientów wyprodukowaliśmy serię filmów wideo, które zawierają
wszystkie praktyczne informacje oraz instrukcje poprawnego składania zestawów
po ich zakupieniu. Zalecamy obejrzenie filmów instruktażowych oraz zapoznanie
się ze szczegółowymi instrukcjami pielęgnacji zestawów, zaraz po przywiezieniu
mebli. Filmy wideo znajdują się na koncie klienckim..
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2.1. Szkielet fotela
Szkielet mebli stanowi lite drewno bukowe. Materiałami uzupełniającymi są płyty
paździerzowe, pilśniowe i sklejkowe. Poprzez zastosowanie kombinacji tego rodzaju
materiałów powstaje mocna konstrukcja, będąca doskonałym oparciem dla ciała
osoby korzystającej z mebla.
Szkielety naszych mebli są różne w zależności od typu zestawu. Zestawy rozkładane
z własnym materacem mają, dla przykładu, masywną konstrukcję metalową,
umożliwiającą szybkie rozłożenie i złożenie części przeznaczonej do leżenia.

2.2. Wnętrze fotela
Jakość i komfort mebli zależy od zastosowanego w jego wnętrzu wypełnienia.
Stosując system wypełnienia wielowarstwowego, możemy zapewnić wygodne
siedzenia zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości.
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We wnętrzu naszych mebli umieszczamy najwyższej jakości materiały zapewniające

wymarzony komfort. Miękkość zestawu mebli wypoczynkowych zależy od
właściwości materiału wypełniającego, w szczególności jego elastyczności i
sprężystości. Stopień wygody siedzenia może się jednak różnić nawet w przypadku
zastosowania materiałów o tej samej strukturze, będąc zależnym od rozmiarów,
kształtu i wzornictwa poszczególnych elementów. Tapicerowane części składowe,
dla przykładu moduły narożne, końcowe, podnóżki czy inne kanciaste elementy
zestawów zawierają w wypełnieniu różne konstrukcje, różniąc się od pozostałych
komfortem.

Na skutek użytkowania zestaw mebli uzyskuje charakterystyczny „domowy”
wygląd, dlatego nie zalecamy, aby siedzieć lub leżeć na jednym miejscu, lecz
równomiernie wykorzystywać całą powierzchnię.
Właściwości wypełnienia poszczególnych mebli ulegają zmianie wskutek
niepoprawnego na nich siedzenia. Długotrwałe siedzenie w jednym miejscu albo
częste wbijanie kolan w fotel może spowodować jego szybsze zużycie.

2.3. Materiały obiciowe (tekstylia, skóra, skaj)
Materiał obiciowy to wierzchnia warstwa mebla, będąca w ciągłym fizycznym
kontakcie z ich użytkownikiem. Tapicerowanie ma na celu zakrycie miękkiej
warstwy wewnętrznego wypełnienia i nadanie zestawowi z góry określonego stylu.
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Na żądanie klienta każdy z mebli wyprodukowanych przez spółkę Phase można
pokryć jednym z poniższych materiałów obiciowych:
• tekstylia,
• skóra,
• skaj.
Każdy z nich wymaga poprawnej pielęgnacji, aby meble jak najdłużej wyglądały jak
nowe.

3. Ewentualne problemy z materiałami
obiciowymi
W procesie produkcji w dużej mierze korzystamy z ręcznej pracy doświadczonych
rzemieślników. Przy tym pomimo naszych największych starań nie mamy wpływu
na naturalne właściwości wykorzystywanych materiałów. Jeśli na nowym meblu
pojawią się zmiany, to należy pamiętać, że formowanie i tworzenie się fałd, czy też
tzw. pofałdowania obicia są rzeczą naturalną i nie jest to wada produkcyjna ani
wyrób złej jakości. Każdy długotrwale używany wyrób tapicerowany, nie wygląda
już tak, jak na początku użytkowania.
Miejsca połyskliwe
Na obiciu mogą powstawać fałdy, miejsca
połyskliwe czy zagniecenia, które zależą od
nawyków siedzenia użytkowników oraz
właściwości i specyfiki zastosowanego
materiału.
Opisany
powyżej
stan
spowodowany użytkowaniem mebla nie może
być przedmiotem reklamacji.
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Pofałdowanie
Na dużych poziomych powierzchniach po
częstym użytkowaniu mogą powstać fałdy,
które są mniej lub bardziej widoczne w
zależności od grubości i typu materiału. Mamy
do czynienia z naturalnym stanem aktywnie
eksploatowanego mebla. Nie da się uniknąć
miejsc wysiedzianych i pomarszczonych, gdyż
podczas tapicerowania materiałowi należy
pozostawić pewien luz. Obicie zewnętrzne
luźno okala wypełnienie siedziska, dzięki
czemu osiąga się większy komfort siedzenia.
Marszczenie obicia to zjawisko naturalne i
można je usunąć delikatnym wygładzeniem
ręką. Na powierzchni zestawu do siedzenia
może się pojawić pofałdowanie, które
przyjmuje się za zjawisko naturalne. Siedzisko
należy obciążać równomiernie, pamiętając o
zmienianiu miejsca siedzenia na całej
przeznaczonej
do
tego
powierzchni.
Pofałdowania wynikają z właściwości pianki
poliuretanowej (molitanu), która na początku
użytkowania mięknie Pofałdowanie materiału
zależy też od grubości materiału czy skóry.
Jeśli po wygładzeniu ręką pozostaną
pofałdowania do 1,5 cm na materiałach i skaju
lub do 2,5 cm na skórze (typowe dla
większych powierzchni), to nie stanowią one
podstawy do reklamacji.
Zaleca się unikania siedzenia jedynie w jednym miejscu, lecz aby siadać w różnych
miejscach i w różnych pozycjach. Jest również rzeczą normalną, że wskutek
użytkowania powstają zmarszczenia czy powyżej opisane pofałdowania. Powyższe
zjawisko nie jest wadą produkcyjną i nie wpływa w żaden sposób na jakość
wykonania czy komfort siedzenia.
Przygotowanie i dostawa obić tekstylnych i skóry w ramach kolekcji Phase mogą
ulegać zmianom. W razie zamówienia kolejnych elementów zestawu po upływie
pewnego okresu czasu lub w razie zmiany tapicerki, mogą się pojawić odchyłki
kolorystyki. Wynika to z faktu, że materiały są farbowane w oddzielnych partiach,
oraz że wraz z upływem czasu w wyniku użytkowania mebli kolory zmieniają się. Z
tych samych powodów dopuszcza się odchyłkę kolorystyki w porównaniu z
szablonami materiałów obiciowych. Na tylnych częściach mebli jest dopuszczalna
odmienność odcieni czy nawet niewielkie wady materiałów obiciowych.

3.1. Tekstylia
Miękkie tapicerowanie sprawia, co prawda, wrażenie większego komfortu, jednakże
dzieje się to kosztem fałd na zaokrąglonych i zakrzywionych częściach mebli, co jest
typowe dla tapicerki wykonanej cienkimi materiałami obiciowymi. Fałdy powstają
wskutek różnej grubości i jakości obić, zaś ich wygląd może się różnić na
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poszczególnych egzemplarzach. Jest to kwestia kosmetyczna, przy czym obowiązuje
generalna zasad, że materiały cieńsze tworzą więcej małych fałd, podczas gdy
grubsze mniej, ale za to grubszych. Dla modelu ATLANTA jest to zjawisko normalne
(patrz poniższa fotografia).
Wygląd szycia zależy od wybranego materiału obiciowego i jego właściwości.
Niektóre materiały są cieńsze i bardziej elastyczne, co w trakcie szycia prowadzi do
powstawania zmarszczek, jednakże, jeśli są one równomierne, to nie jest to
powodem do reklamacji.

3.2. Skóra
Skóra bydlęca, z której produkowane są obicia zestawów marki Phase jest
doskonałej jakości i profesjonalnie obrobiona. Pomimo tego, po jej obróbce na
powierzchni mogą pozostać różne nierówności, żyłki, miejsca bardziej szorstkie czy
małe plamki. Chodzi o naturalne właściwości prawdziwej skóry, dlatego nie mogą
być przedmiotem reklamacji. Prawdziwa skóra ma też zwyczaj rozciągania się z
czasem, co może spowodować powstanie na zestawie pofałdowań lub zmarszczek
materiału, których intensywność zależy od typu, grubości i ogólnej struktury obicia.
Tego typu defekty mogą się uwidocznić jednakże jedynie na grzbiecie lub wewnątrz
mebla i nie powinny występować na miejscach bezpośrednio widocznych.
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4. Prawidłowa pielęgnacja siedziska
4.1. Prewencja
Właściwą pielęgnacją mebla można przedłużyć jego żywotność, z kolei dzięki
regularnemu czyszczeniu uzyskamy efekt, dzięki któremu nawet po kilku latach
będzie wyglądać jak nowy. Najbardziej efektywną formą konserwacji fotela jest
prewencja.
Jeszcze przed przystąpieniem do montażu
zestawu należy przygotować pomieszczenie, w
którym ów zestaw ma się zadomowić. Miejsce
gdzie będzie stał fotel należy wybierać starannie,
dbając o to, aby między nim a elementem
grzewczym (kaloryferem) pozostało co najmniej
20 - 30 cm wolnej przestrzeni. W pokoju powinna
być przyjemna temperatura i wilgotność
względna około 45 - 55 %. Prosimy o zachowanie
minimalnej odległości 50 cm od kominka.

Prewencyjnie, aby zapobiec zarysowaniom
podłoża zalecamy przylepienie na nogi
filcowych podkładek lub postawienie mebla na
dywanie. W ten sposób można zapobiec tarciu
nóg mebla o podłogę, co może sprawiać
wrażenie trzeszczenia mebla. Wybierając
7

odpowiedni do mebla w zależności od rodzaju podłogi typ nóg można uniknąć jej
uszkodzenia. Do każdego modelu można ich
dobrać kilka rodzajów.
Bardzo ważnym jest, czym prędzej nauczyć się
poprawnego siedzenia na meblu. Przedmioty
codziennego użytku takie, jak zegarek, biżuteria,
klucze, rzep mogą pozostawić na tapicerce
nieładne ślady. Nie wolno też na niej kłaść
przedmiotów gorących. W celu uniknięcia
nieestetycznych zarysowań, które mogą zrobić
wasze zwierzęta domowe, lepiej jest zakupić im
odpowiedni dla nich kącik.
Ostrzegamy przed siadaniem w ubraniach
dżinsowych, gdyż materiał ten ma tendencję do
pozostawiania śladów, czy nawet plam, na
tapicerce. Czy takie niebezpieczeństwo grozi w
razie kontaktu pokrycia siedziska z waszym
ubraniem, z reguły możecie sprawdzić na metce
konkretnej części ubrania. Nawet zwyczajne
obtarcie ulubionymi dżinsami o mebel może
skutkować pozostawieniem śladu, którego nie
będzie można usunąć.

Na stan mebla wpływ ma kilka czynników
zewnętrznych. Tapicerka ma tendencje do
blednięcia pod wpływem promieniowania
słonecznego dotyczy to też narażenia na
oświetlenie sztuczne. Zmiana kolorystyki pod
wpływem promieniowania świetlnego nie może
być przedmiotem reklamacji..

Na
powierzchniach
jaśniejszych
zanieczyszczenia, brud i kurz są bardziej
widoczne niż na ciemniejszych, dlatego meblom
jaśniejszym należy poświęcić więcej troski.
Z czasem zmienia się odcień materiału tapicerki
zestawu. W przypadku wielokolorowego zestawu
(głównie skórzanego) pigment barwiący może
się przenosić na inne miejsca powodując
powstanie plam.
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Zasadnicze znaczenie ma regularne czyszczenie
powierzchni mebla. Obicie należy wyczyścić,
usunąć
kurz,
drobne
cząstki
i
inne
zanieczyszczenia. Prostą formą usuwania
zanieczyszczeń
jest
odpowiednio
częste
odkurzanie tapicerki stosując stosowną do tego
nasadkę, przy małej mocy odkurzacza. Przy
nieregularnym usuwaniu nagromadzonego w
zakamarkach brudu, na tapicerce mogą się
tworzyć zmechacenia.
Problemy z grudkami mogą się pojawiać głównie
w przypadku tkanin tkanych na płasko albo
mieszanych,
szczególnie
na
początku
użytkowania. Zmechacenia powstają wskutek
tarcia ubrania użytkownika o materiał tapicerki.
Z tego powodu nie zalecamy przykrywać
zestawów kocem, ponieważ poluzowane w kocu
włókna łatwo uwolnią się i łącząc się z włóknami
materiału obiciowego wytworzą zmechacenia.

Po
każdorazowym
użyciu
powierzchnię
siedziska należy wygładzić ręką. W ten sposób
usunie się pofałdowania, które są efektem
właściwości
naturalnych
zastosowanego
materiału tapicerki; poza tym siedzisko będzie
wyglądać estetyczniej. Pofałdowania wynikają z
właściwości pianki poliuretanowej (molitanu),
która na początku użytkowania mięknie.
Pofałdowania
zależą
też
od
grubości
okrywającego materiału lub skóry. Jeśli po
wygładzeniu ręką pozostaną pofałdowania do
1,5 cm na materiałach i skaju lub do 2,5 cm na skórze (typowe dla większych
powierzchni), to nie stanowią one podstawy do reklamacji.

Niektóre materiały stosowane do produkcji i
dystrybucji zestawów wypoczynkowych Phase,
na przykład skóra, drewno, materiały do
pakowania lub czysta wełna, mają swoje
specyficzne zapachy.
Szczególnie w przypadku mebli skórzanych ich
charakterystyczny zapach będzie wyczuwalny
zawsze po zbliżeniu się do nich. Niektórych
zapachów nie da się uniknąć i ich występowanie
też nie może być przedmiotem reklamacji.
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Właściwości wypełnień poszczególnych mebli
ulegają zmianie na skutek niepoprawnego ich
użytkowania. W wyniku tego mogą pojawić się
pofałdowania najbardziej obciążonych części
zestawu wypoczynkowego. Siedzisko należy
obciążać równomiernie, pamiętając o zmienianiu
miejsca siedzenia na całej przeznaczonej do tego
powierzchni. Pofałdowania powstają w wyniku
właściwości pianki poliuretanowej (molitanu),
która na początku użytkowania fotela mięknie.
Długotrwałe siedzenie w jednym miejscu albo
częste wbijanie kolan w siedzisko może powodować jego szybsze zużycie.

4.2. Pielęgnacja siedzisk z obiciem tekstylnym
Zestawy Phase są oferowane w kilku wariantach obić tekstylnych. Szczegóły
dotyczące materiałów obiciowych i ich charakterystyki są do dyspozycji na naszej
stronie internetowej. Sporządzenie i dostawy obić tekstylnych i skóry mogą ulegać
zmianom w ramach kolekcji Phase .
Wraz z zestawem dostarczamy też próbkę materiału obiciowego. Zalecamy, aby go
odpowiednio przechować, gdyż w przyszłości może pomoc w sprawdzeniu wpływu
środków czyszczących na obicie przed ich zastosowaniem na meblu.
Podczas czyszczenia należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.
Większość środków chemicznych pozostawia na obiciu lepiącą się powłokę, na
której łatwiej gromadzą się zanieczyszczenia. Ogólnodostępne środki czyszczące
mogą mieć niekorzystny wpływ i mogą pozostawić plamy na obiciu mebli Phase.
Dlatego też zalecamy stosowanie środków wymienionych na naszej stronie
internetowej. Podczas czyszczenia zestawu należy unikać czyszczenia parą, stosując
jedynie profesjonalne urządzenie czyszczące do tapicerki.
Plamy usuwa się w zależności od ich pochodzenia. Ogólnie obowiązuje zasada, że
zanieczyszczenia na poplamionym miejscu należy usunąć jak najszybciej, zaś do
plam przyłożyć białą chłonną tkaninę. Plamy czyścimy w kierunku od ich brzegu do
środka, aby zanieczyszczenia nie rozprzestrzeniać.

4.3. Pielęgnacja materiałów obiciowych ze specjalną, niebrudzącą, obróbką
powierzchni
Niektóre materiały poddano specjalnej obróbce powierzchni, która chroni przed
wsiąkaniem zabrudzenia czy cieczy pod powierzchnię. Już podczas tkania włókna
poddaje się obróbce, która ma ułatwić czyszczenie i pielęgnację. Na tym etapie
poszczególne materiały namaczane są w specjalnych cieczach zwiększających ich
odporność na działania mechaniczne, co ułatwia pielęgnację i proste usuwanie plam.
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(Plamy po mazaku, Plamy po piórze piszącym, Plamy po kawie,
keczupie, po czerwonym winie )

TYP
ZANIECZYSZCZENIA

SPOSÓB USUNIĘCIA

plama po mazaku

Nalać czystą wodę na plamę. Po chwili „wyciągnie” ona
kolor z powierzchni obicia. Zabarwioną wodę należy
odessać suchą serwetką; w razie potrzeby powyższe
czynności powtórzyć.

plama po piórze
piszącym

Nalać czystą wodę na plamę i potrzeć zwykłym białym (nie
kolorowym) mydłem, delikatnie przetrzeć delikatną gąbką
i dokończyć czyszczenie czystą serwetką. Procedurę proszę
powtórzyć, jeśli plama nie zostanie w całości usunięta.

plama po kawie,
keczupie, czerwonym
winie

Płyn nie wsiąknie natychmiast w głąb materiału, pozostaje
na powierzchni, dlatego należy go odessać serwetką.
Następnie skorzystać z procedury, jak przy usuwaniu plam
po piórze piszącym (trochę wody, mydła, przetarcie
palcem i wyczyszczenie do czysta serwetką). Zaleca się
powtarzać powyższe czynności kilkakrotnie wykonując je
delikatnie, niż silnie trzeć.

plamy po oleju,
czekoladzie

Można je usunąć wodą. Zanieczyszczenia należy usuwać
stosując lekki nacisk od skraju do środka plamy, aby
zapobiec jej powiększeniu. Pozostałą ciecz należy odessać
bibułą, ewentualne resztki mydła usunąć czystą wodą i
papierową ścierką. Po wyschnięciu do sucha odessać
odkurzaczem i wyczyścić szczotką we wszystkich
kierunkach.

plamy zaschnięte

Należy użyć brzegu stalowej łyżki (w żadnym wypadku nie
noża ani innego ostrego przedmiotu). Jeśli plamy nie uda
się usunąć, to plamę należy powtórnie nawilżyć i
spróbować powtórnie. Większość przylegającego brudu
można usunąć za pomocą delikatnej, odsysającej gąbki,
kawałka czystej bawełnianej szmatki i czystej wody.
Można też zastosować łagodny roztwór wody z mydłem do
prania.

W trakcie normalnego czy tym bardziej częstszego użytkowania dojdzie do
stopniowego usunięcia specjalnej warstwy ochronnej, dlatego zalecamy raz w roku
warstwę tę odnowić za pomocą NANO4LIFE, który jest do zakupienia w naszych
punktach sprzedaży.
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Przykładowe czyszczenie rozlanej cieczy:

1. Korzystając ze ściereczki usunąć nadmiar cieczy.

2. Zmoczyć plamę wodą i zetrzeć z materiału obiciowego.

3. Pozostawić plamę do wyschnięcia.

4.4. Pielęgnacja siedziska skórzanego
Zestawy skórzane odznaczają się elegancją, dużą wytrzymałością mechaniczną,
ponadczasowością wzornictwa i zapewniają ułatwioną konserwację. Skóra to
wyjątkowy produkt naturalny, na którym odzwierciedla się jednak sposób życia
danego zwierzęcia. W związku z tym na materiale tym pojawiają się zazwyczaj
różnice grubości, nierówności, zarysowania czy nawet blizny; niektóre z tych śladów
mogą się uwidocznić dopiero po pewnym czasie. Znaki te powodują, że każdy mebel
odznacza się niepowtarzalnością.
Jeszcze przed pierwszym korzystaniem z zestawu należy go
zaimpregnować specjalnym preparatem do impregnacji skóry,
który dołączono do zestawu. Aby meble jak najdłużej wyglądały
jak nowe należy je regularnie i poprawnie konserwować. Co
najmniej raz w roku zestaw należy zaimpregnować i wyczyścić
go korzystając z zestawu, ktory jest dostępny w naszych
punktach sprzedaży.
Jeśli tylko na skórzanym meblu pojawi się plama, to w żadnym
wypadku nie należy jej usuwać za pomocą preparatu zawierającego rozcieńczalniki,
gdyż mogą one spowodować zmianę koloru skóry czy nawet uszkodzić jej
powierzchnię. Do czyszczenia nie wolno też używać uniwersalnych środków
czyszczących, preparatów do szkła, do butów, kosmetyki samochodowej oraz wosku
pszczelego.
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5. Zakończenie
Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie z uwagą niniejszej Instrukcji.
Dzięki niej użytkownik powinien dokładnie wiedzieć jak pielęgnować zestaw tak,
aby służył mu jak najdłużej i jak najlepiej.

W razie potrzeby uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę
zwrócić się do nas za pośrednictwem e-amil warszawa@sofaphase.pl.
Życzymy zadowolenia w trakcie korzystania z naszych mebli!
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