Instructiuni de
montaj, utilizare
si intretinere
PERDELE si DRAPERII

Vizitati web site-ul oficial al companiei

www.sibklass.ro
Tot ce aveti nevoie la doar un click distanta.

ATENTIE! Cititi cu atentie toate instructiunile.
Erorile in respectarea indicatiilor prezentate mai jos pot duce la
vatamari usoare si scoaterea produsului din garantie.
PASTRATI BINE ACESTE INSTRUCTIUNI
© 01.01.2015 / 1300 - 2 - SK / s.b. Toate drepturile rezervate.
Publicarea acestui ghid al utilizatorului nu implica vreo garantie.
Imbunatatirile, precum si modificarile la acest ghid al utizatorului
impuse de erorile tipografice, de inexactitatile privind informatiile
curente se pot efectua in orice moment si fara notificare. Aceste
modificari vor fi totusi incorporate in noile editii ale acestui ghid al
utilizatorului.

GHIDUL UTILIZATORULUI
Felicitari pentru alegerea facuta in achizitionarea de perdele si
draperii.
Produsul a fost realizat conform specificatiilor mentionate in
contractul-comanda. Inainte de inlaturarea ambalajului, rugam
citirea cu atentie a acestor instructiuni. Cu o instalare
corespunzatoare si o intretinere periodica, produsul va va scuti
pentru o perioada de cativa ani de reparatii sau alte interventii
nedorite.
La despachetarea produsului aveti grija sa scoateti din ambalaj
toate piesele corespunzatoare kit-ului de asamblare.

MONTAJ CARLIGE
Carligele se monteaza prin agatarea acestora pe banda
de fixare a rejansei. Distanta dintre carlige trebuie sa fie
de aprox. 10cm.

Tipuri de carlige

Carlig galerie

Carlig sina perdea
din aluminiu

Atele de reglaj ale rejansei sunt stranse
pe o clema-mosor care poate inmagaziona
o cantitate considerabila de ate, perdeaua
fiind astfel usor modificata din punct de
vedere dimensional (pe orizontala).

MONTAJ PERDEA CU CAPSE
Perdeaua cu capse trebuie sa aiba in mod obligatoriu un
numar par de capse. Montarea perdelei pe teava galeriei
se incepe in asa fel incat capatul perdelei sa fie indreptat
spre spatele galeriei (spre fereastra si nu spre interiorul
camerei).

INTRETINERE
Pentru păstrarea îndelungată a calităţii perdelelor este
necesară o întreţinere corespunzătoare.
30

Spalare la 30 grade
Fara albire
Fara curatare chimica
Calcare la max 120 grade
Nu se usuca in uscator

Prima spalare a unei perdele noi este recomandata sa se
realizeze dupa o perioada mai indelungata de timp.
In intervalul a doua spalari (recomandat un interval mai mare
de timp) trebuie facuta o curatare saptamanala de praf, cu
o cârpă umedă, un pămătuf de şters praful sau chiar şi cu
aspiratorul la putere foarte mică.
Pentru evitarea incretirii perdelelor dupa spalare este interzisa
spalarea lor in apa fierbinte.
Nu spălaţi perdelele împreună cu alte textile, decât separat.
Dacă este posibil, la spălare, înlăturaţi de pe perdele acele,
inelele, carligele metalice, etc. Accesoriile pot ramane doar
daca la spalare perdeaua este pusa intr-un sac.

În maşina de spălat
Folosiţi programul de spălare uşoară, fără centrifugare. După
ultima clătire trebuie evacuată apa şi materialul se scoate
nestors.
Temperatura apei trebuie să fie de 30C.
Folosiţi detergenţi universali, fără clor.
Detergenţii speciali pentru spălare delicată nu dau întotdeauna
rezultatele dorite de curătare.
Nu este permisă uscarea perdelelor în masini de uscat rufe.
Spălare manuală
Perdeaua nu va fi, în nici un caz, frecată sau stoarsă. Este
suficientă o clătire si apăsare uşoară. Se înmoaie în apă
căldută şi se spală la temperatura mâinilor (max. 30C). Se
clăteşte, până când apa rămâne curată.
După spălare
Perdeaua udă se întinde, pentru scurt timp, pe sfoară. Se
agaţă umedă la fereastra, pentru a se întinde frumos. În nici
un caz nu vom lăsa perdeaua şifonată, deoarece ea nu se va
întinde nici prin călcat. Cu toate precauţiile, se poate întâmpla
sa fim nevoiţi să călcăm perdeaua, în acest caz având grijă
ca fierul de călcat să fie reglat la temperatura pentru materiale
sintetice, care nu poate depăsi 120oC. La aceasta
temperatură scăzută perdeaua nu poate fi deteriorată.

SIMC 9001 Produsele SIB KLASS sunt realizate in conformitate cu standardele
Sistem Intern de Management al Calitatii

prevazute de Sistemul Intern de Management al Calitatii

FISA TEHNICA - perdele si draperii
Element

Defecte
(definitie)

Numar
defecte

Standard

Toleranta

Observatii

Defect în general:
orice nereguli care pot fi evitate, care sunt vizibile de la o distanta
de 1m pe o suprafata de 1m2 in lumina transmisa si reflectata.
Defect unic:
defecte care nu depasesc o lungime maxima de 10cm.
Defect continuu:
defectele care depasesc o lungime de 10cm sau mai multe defecte
unice care au distanta dintre ele mai mica de 1m.
0

max. 2 defecte unice
pe o suprafata de 15m2

Culoare
textil

conform cu
esantionul-etalon al
fabricii producatoare

verificare vizuala comparativa
cu esantionul-etalon al fabricii
sub o lumina D65
index ΔE max. 1,0
masurare cu
colorimetru CMC/D65

Abatere
dimensionala

0

+/- 1cm

Variatie
dimensionala
pe inaltime

0

+/- 2cm

Variatie
dimensionala
la umezeala

0

1%

(lungime, inaltime)

SIGURANTA FATA DE CLIENTI

AVERTISMENT

!

Pentru a evita eventuale accidente
prin strangulare, nu lasati snururile
de actionare la indemana copiilor

Campania nationala SAFETY FIRST
este o campanie de informare si
educare cu scopul eliminarii
incidentelor nedorite provocate
de sistemele de protectie solara.

Pentru prevenirea accidentelor nedorite
montati clema de siguranta pentru atele
de reglaj ale rejansei. In acest fel copiii
care intra in contact cu produsul nu vor
suferii eventuale neplaceri.

Vizitati web site-ul oficial al companiei

www.sibklass.ro

ROMANIA 550052 SIBIU
sos. Alba Iulia nr.110
tel:
0269 24.80.76
fax:
0269 24.81.76
mobil: 0722 53.96.62
e-mail: office@sibklass.ro
web:
www.sibklass.ro
departament comenzi dealeri
comenzi@sibklass.ro
departament info dealeri
info@sibklass.ro
departament client unic
vanzari_sibklass@yahoo.com
departament control al calitatii
reclamatii_sibklass@yahoo.com
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