Juhised pehme mööbli hooldamiseks ja korrashoiuks
Täname teid PIER diivani ostu eest! Oleme veendunud, et oskate hinnata meie mööbli kaunist
välimust, ajatut kujundust ja kõrget kvaliteeti – nagu ka meie seda teeme. Teie mööbli eluiga ei
olene üksnes selle suurepärasest kvaliteedist, vaid sõltub ka nõuetekohasest hooldamisest ja
korrashoiust. Just sel põhjusel koostasimegi teie jaoks selle hooldusjuhendi.
– Müüdud mööblitoode tuleb kokku panna vastavalt juhistele, et vältida hooletusest tekkida
võivaid lööke või kriimustusi. Diivan tuleb paigutada kuiva ja hästi ventileeritud ruumi, tugevale
põrandale. Kui olete soetanud poroloonitükkidega täidetud patjadega diivani, soovitame kätega
diivanipadjad ümber vormida, kuna nende algne välimus võib olla transpordi käigus muutunud.
– Mööblit tuleb hoida eemal radiaatoritest, õhukonditsioneeridest ning õhu sisselaskeavadest,
et vältida äkilisi temperatuuri ja õhuniiskuse taseme kõikumisi (tagage 30 cm vahekaugus).
– Kaitske oma diivanit otsese päikesevalguse eest, mis võib põhjustada värvi tuhmumist ja naha
liigset kuivamist.
– Soovitame diivanil istudes korrapäraselt kohta vahetada ja mitte püsivalt samas kohas istuda.
Kui seda nõuannet järgite, kulub teie diivan kõikjalt ühtlaselt.
– Pehmel mööblil ei tohiks hüpata, hoidmaks ära järske lööke kangale, vedrudele, patjade
täitematerjalile või puidust detailidele.
– Mööblieset ühest kohast teise liigutades ärge lohistage seda, vaid lükake või kandke
ettevaatlikult.
– Voodisüsteemiga diivanite korral kasutage pealismadratsit või paksemat katet.
– Voodisüsteemiga sohva korral tõmmake alati selle ülestõstetava osa keskelt.
– Ärge istuge käetugedel, see võib põhjustada eri liiki kahjustusi: selle täitematerjal võib kohalt
nihkuda ning õmblused võivad liigse surujõu korral rebeneda.
– Koduloomade omanikud peavad pöörama tähelepanu asjaolule, et loom võib oma küüntega
diivani nahka või puidust detaile kriimustada või kangast niite välja tõmmata. Looma sülg ja
higi võivad diivani nahka kahjustada.
– Ärge kasutage mööblil tugevatoimelisi vedelikke ega muid sarnaseid tooteid, mis sisaldavad
hapet või suures koguses kloori. Samuti vältige tugevatoimelisi kemikaale või õlipõhiseid
lahusteid sisaldavaid puhastustooteid (atsetoon, vedeldi, alkohol jne). – Mööblit tuleb
korrapäraselt tolmuimejaga puhastada ja tuulutada.
– Kõigi nahast mööbliesemete puhul tuleb 2–4 korda aastas kasutada spetsiaalseid
nahahooldusvahendeid.
Olulised märkused
Niiskus. Diivanid on valmistatud puitelementidest, mis on äärmiselt niiskustundlikud. Ka muud
diivanimaterjalid võivad niiskuse tõttu kahjustada saada. See võib viia hallituse tekkeni.
Soovituslikud kodused tingimused: suhteline õhuniiskus 45–60% ja temperatuur 10–25 °C.
Päikesevalgus. Ükski kangas ei ole kaitstud päikesekiirguse, halogeenlampide ega
päevavalguse mõju eest. See tähendab, et teatud aja möödudes muudab kangas kergelt oma
algset värvi ja selle toon muutub erksamaks. See on kanga loomulik reaktsioon ega tähenda, et
materjal oleks defektne. Eelkõige juhul, kui päikesevalgus on eriti ere, on soovitatav kasutada
akende ees kardinaid, et kaitsta materjali tooni märkimisväärse tuhmumise eest.
Mööbli kulumise iseärasused. Iga mööbliese kulub – toote kaubanduslikud omadused
muutuvad loomuliku kasutamise tõttu (näiteks samas kohas istumise tõttu). Mööblieseme
kauakestval kasutamisel võib diivani naha toon ja läige muutuda ja igal eri juhul varieeruda.
Kõik nahast valmistatud tooted kipuvad mõningal määral välja venima – see on naha loomulik
omadus. Teatud aja möödudes võivad kangal ilmneda mõned voldid – see on venimise tulemus,
mitte defekt.
Mõõtmed. Diivan on valmistatud pehmetest materjalidest, mida ei saa väga täpselt mõõta.
Väikesed kõrvalekalded toodete mõõtmetes (näiteks selle tõttu, kui sirgelt on tehtud õmblus)
on pehme mööbli tööstuses tavapärased.
Mööbli korrektne paigaldamine. Veenduge, et teie diivan on paigutatud tasasele pinnale.
Isegi väikseim põranda ebatasasus võib põhjustada teatud ebamugavusi, nagu mööbli
kriuksumine, nagisemine või muudatused selle ülesehituses. Ärge paigutage mööblit seintele
ega radiaatoritele (keskküte) liiga lähedale. Kaugus (30 cm) tagab hea õhuringluse ning ennetab
diivani naha ja puidust detailide kokkutõmbumist või kuivamist.

Viltpolstrid. Mööblieseme jalad on tavaliselt varustatud plastist taldadega või täiendavate
vildist padjakestega. Kui teie mööbliese on paigutatud ebatasasele põrandale, veenduge, et
viltpadjad on korralikult kinni liimitud. Kui vildist kaitsepadjad on hooletult liimitud, võib
mööbel kriuksuma hakata.
Kanga läige. Mööbli valmistamisel sameti ja šenillkanga kasutamisel saavutatakse diivani
pinna läige, sära ja sädelev efekt. Pideva surve, raskuse, soojuse (keha- ja õhusoojus) ning
muude tingimuste tõttu võib kanga karva langemise suund muutuda. Valguse peegeldumine
võib luua mulje, et diivanil on plekk. See on tavapärane toote tunnus, mitte kangadefekt.
Värvierinevused. Näidisdiivani kanga värv ja ostjani jõudva lõpptoote kanga värv võivad vahel
veidi erineda. Värvimistehnoloogia tingimuste tõttu ei ole võimalik garanteerida, et näidistoote
ja lõpptoote värv oleksid täielikult samad. See kehtib kanga ja naturaalse naha korral. Kui
diivani valmistamisel on kasutatud koos naturaalset ja kunstnahka, mis ei ole tegelikult
soovitatav, jätke meelde, et mõne aja möödudes hakkavad toonid märkimisväärselt silma
paistma.
Rõivad ja aksessuaarid. Teksad ja muud värvitud kangast valmistatud riided ja esemed võivad
heledale kangale märgatavaid plekke jätta. See ei ole kangadefekt. Kahjuks on selliseid plekke
äärmiselt keeruline kangalt välja saada ning nahalt on võimalik eemaldada vaid värskeid plekke.
Samuti peaksite olema ettevaatlikud, kandes kaunistustega (nt neetidega) rõivaid või hoides
taskus teravaid esemeid, kuna kõik need võivad kangast või nahka kahjustada.
Lõhn. Nahal, kattekangal ja puidul on spetsiifiline lõhn. Ka muud materjalid võivad mõne nädala
jooksul tavatut lõhna eritada. Parim viis seda lõhna vältida on tuba tuulutada ning puhastada
mööblit veepõhise universaalse puhastusvahendiga niisutatud lapiga.
Naturaalne nahk. Naturaalse naha omadused tulenevad looma loomulikust eluviisist (nt
kriimustustest,
armidest,
putukahammustustest,
täketest,
tekstuurist,
naha
pehmusest/kõvadusest tingitud erisustest). Oluline on meeles pidada, et nahk on looduslik
materjal, seega võib iga toote toon veidi erinev olla.
Mööbli pehmus. Esimese kolme kasutuskuu ajal muutub polüuretaanvahust täitematerjal
pehmemaks ja seejärel stabiliseerub. See on täiesti tavapärane asjade kulg. Diivani isteosale
rakendatakse esimest korda jõudu, mis lõhub polüuretaani moodustavad mikrorakud. Seetõttu
on täiesti normaalne, kui üks diivani istekoht või seljapadi on pehmem kui teine. See erisus kaob
pärast esimest kolme kasutuskuud, kui kasutate mööblit õigesti.
Mehhanismid. Mehhanisme tuleb iga kuue kuu järel õlitada. Voodisüsteemiga diivanisse on
integreeritud muundusmehhanism, mis ei ole mõeldud igapäevaseks kasutamiseks.
Mehhanismid on tehtud metallist, seega võib nende kasutamisel veidi hääli kostuda.
Kangad: Hooldamine ja puhastamine

Järgnev nõue kehtib igat liiki pehme mööbli kangastele.
Vältige mööbli paigutamist otsese päikesevalguse kätte või mis tahes intensiivse kunstliku
valgusallika lähedusse. Mööbli puhastamise lihtsustamiseks kandke äsja ostetud esemele
spetsiaalset immutusvahendit. Toode moodustab kangapinnale kaitsva kihi, mis ei lase
mustusel, niiskusel ega rasul kangasse imbuda ega põhjusta tootel värvimuutusi. Mööblieseme
kasutamisel veenduge, et olete mis tahes katete ja tekkidega ettevaatlik. Ärge unustage, et
tekstiilkangad, mis kipuvad värvi andma (eeskätt teksariie), võivad tekitada nahale või pehme
mööbli kangale plekke, mida võib olla võimatu eemaldada. Samuti vältige diivani katmist
tekkidega (eeskätt villasest kangast tekkidega), kuna see võib põhjustada mööbli kanga
topiliseks muutumist.
Enne mööbli puhastamist
– Katsetage mööblieseme varjatud kohas selle kanga värvipüsivust.
– Kasutage üksnes vees lahustuvaid puhastusaineid (neutraalse PHga, alkoholivabad,
õrnatoimelised ja lõhnatud seebid).
– Mitte kunagi ärge kasutage naftal, atsetoonil või lahustitel põhinevaid puhastusvahendeid.
Palun lugege tähelepanelikult toote kasutusjuhiseid.
– Raskete plekkide eemaldamiseks võite alati kasutada vaipade puhastamiseks mõeldud
veepõhiseid ja vahutavaid aineid.
– Kaitske kangast mehaaniliste kahjustuste ja tugevate mehaaniliste löökide eest.
– Mitte kunagi ärge istuge märjal mööblil, kuna võite sel viisil polsterduse välja venitada. Laske
alati mööblil põhjalikult ära kuivada (vähemalt kaks päeva).

– Soovitame diivanil korrapäraselt istekohta vahetada ja vältida iga kord samas kohas istumist.
Antud juhiste järgimisel pikendate mööblieseme head välimust ja eluiga ning hoiate selle
kvaliteeti.
Perioodiline puhastamine (u iga kahe nädala järel)
Puhastada madalale imemisvõimsusele lülitatud tolmuimejaga: kasutage mööbli
puhastamiseks pehmete harjastega otsakut. Veenduge, et imete tolmu kõigist raskesti
juurdepääsetavatest piirkondadest. Kõige mustemate kohtade puhastamiseks kasutage
õrnatoimelist seepi, ajage see väikese koguse sooja veega (30 °C) vahule ja hõõruge plekki õrnalt
ringjate liigutustega. Katsetage puhastamismeetodit esmalt mööblikanga varjatud kohas. Kui
kasutate seebist vett, loputage kangast kindlasti puhta destilleeritud veega. Kui mööbliese on
kuivanud, kasutage selle pinna taas kohevile ajamiseks lappi või pehmet harja. Pehme mööbli
kangast võite puhastada ka nii, et laotate sellele laiali vee ja äädika segus (supilusikatäis äädikat
ühe liitri vee kohta) niisutatud lapi ja taote seda vaibaklopitsaga. Tolm imbub sel viisil
äädikaseguga niisutatud lapi sisse. Kui lapp on mustaks muutunud, peske see puhta veega ja
niisutage taas äädikalahuses. Seejärel korrake vaibaklopitsaga töötlemist. Kui kogu mööbliese
on puhastatud, käige see kuiva harjaga üle.
Põhjalik puhastamine (u kaks korda aastas)
Kaks korda aastas puhastage oma pehmet mööblit niiske lapi (mitte vedelikust tilkuva) ning
destilleeritud toatemperatuuril veega, millesse on segatud väike kogus õrnatoimelist seepi.
Tagage sobivad tingimused mööbli kiireks kuivamiseks. Mitte kunagi ärge kasutage silmkoelise
kanga kuivatamiseks triikrauda ega fööni. Põhjalike puhastuste vahel tehke mööblile kindlasti
ka perioodilist puhastust.
Soovitused plekkide eemaldamiseks
– Eemaldage mustus ja plekid võimalikult kiiresti, ärge laske neil ära kuivada.
– Esmalt eemaldage plekilt kõvad tükid ja suurem kogus mustust puhta, värvitu lapi abil.
– Valmistage ette puhastuslahus: segage sooja (30 °C) destilleeritud vette veidi seepi. Pleki
suuremaks muutumise vältimiseks töödelge seda suunaga väljastpoolt sissepoole. Loputage
puhta destilleeritud veega. Šenillkangale tekkinud plekkide eemaldamiseks kasutage pehme
mööbli kangastele mõeldud plekieemaldusvahendit. Katsetage puhastusvahendit mööblikanga
varjatud kohas.
– Ärge hõõruge plekki: see põhjustab pleki laialivalgumist ja kahjustab kangakiude.
– Kui plekk on eemaldatud, kuivatage liigne niiskus puhta, värvitu lapi abil.
– Laske mööbli pinnal täiesti ära kuivada.
– Kui tegemist on pehme ja koheva kangaga, kasutage selle pinna struktuuri taastamiseks
sellistele kangastele mõeldud pehmet harja. Tehke seda alles siis, kui mööblikangas on täiesti
ära kuivanud.
– Muna-, vere- ja uriiniplekkide eemaldamiseks kasutage külma vett (võimaluse korral
jääkülma). Võite vette lisada ka veidi seepi. Mitte kunagi ärge kasutage kuuma vett, kuna see
põhjustab valgu kalgendumist.
– Toidujääkide, kingaviksi, rasva, küünelaki, markeri, vaigu, värvi, õli ja muude sarnaste raskete
plekkide eemaldamiseks kasutage turul saada olevaid plekieemaldusvahendeid. Katsetage
puhastamismeetodit esmalt mööblikanga varjatud kohas.
– Selliste plekkide nagu modelleerimissavi, närimiskummi või mesilasvaha eemaldamiseks
suruge neile peale jääkott. Jää muudab kangale kinnitunud ladestise kõvaks, mistõttu on seda
hiljem hõlbus maha kraapida. Siiski tekib sellise puhastusmeetodi korral oht kangast
kahjustada. Ärge rakendage ladestise mahakraapimisel jõudu!
– Nahka ja sünteetilisi kangaid tuleb pärast puhastamist uuesti immutada.
Kunstnahk
Selle tootmisel kaetakse tekstiilist aluspõhi (lihttekstiil, kootud kangas, lausriie) polümeerkile
kihtidega. Katmistehnika võib olla ühtlane, reljeefne või poorne. Poorse tehnika abil valminud
kunstnahk on õhku läbilaskev (nn ökonahk).
– Puhastage vaid vee- ja šampooniseguga. Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid plekieemaldeid.
– Jäigaks muutunud või kortsunud ökonaha seisundit on võimalik taastada, hõõrudes seda
kastoorõlis immutatud puhta lapiga.
Gobelään- ja žakaarkangas

Need mitmekihilised kangad on loodud mitmevärvilisi lõngu kokku kududes. Need on
populaarseimad mööblikangad.
– Perioodiliseks puhastamiseks kasutage tolmuimejat või pehmet harja.
– Vees lahustuvate plekkide eemaldamiseks kasutage sooja vee ja seebi segu. Kui plekki ei
õnnestunud kangalt välja saada, on soovitatav kasutada pehmele mööblile mõeldud
plekieemaldusvahendit. Katsetage plekieemaldusvahendit mööblikanga varjatud kohas.
– Vees lahustumatuid plekke tuleks eemaldada spetsiaalsete plekieemaldusvahendite abil.
– Kui hooldusjuhistes on lubatud kangast pesta, on parim seda teha käsitsi (kui seda on võimalik
mööblilt eemaldada) 40 °C vees. Sel juhul kuivatage kangas ilma sellest vett välja väänamata.
– Keemiline puhastus on lubatud.
Flokeeritud kangas
Tegemist ei ole lausriidest kangaga. Selle tootmiseks paigutatakse peeneks lõigatud
kiuosakesed kleepainega kaetud pindadele.
– Säilitamaks flokeeritud kanga loomulikku läiget ja eemaldamaks sellelt tolmu, kasutage
tolmuimejat või puhastage seda puhastusvahu ja svammiga.
– Eemaldage plekid niiske lapi abil. Kui plekki on pärast kanga kuivamist veel näha, on
soovitatav kasutada lisaks valget köögirätikut, mis on kerges seebilahuses märjaks tehtud.
– Kui olete puhastamise lõpetanud, kuivatage kanga pind hoolikalt ja selle algse välimuse
taastamiseks harjake seda karvajooksu suunas.
– Mitte triikida. Keemiline puhastus on lubatud. Pesemine ei ole soovitatav.
– Ärge kasutage lahusteid ega alkoholi, kuna see põhjustab kiudude väljalangemist.
Šenillkangas
Seda kangast loetakse žakaarkangaks. See on šenill-lõngast. Kudumisprotsess on keeruline,
kuna koheva tekstuuriga lõnga kõrval kootakse kangasse ka peenem lõng. Šenill näeb eri
suunast vaadates välja teistsugune, kuna kiud peegeldavad valgust erinevalt. See omadus on
laialt tuntud, kuna valguse peegeldumise efekt on šenillkangast valmistatud toodete üks
ainulaadsemaid ja kõrgelt hinnatumaid tunnuseid. Šenillkangast iseloomustab ka
kokkukägardatud mulje, kuna karvajooksu suund võib muutuda sõltuvalt kehakaalust,
soojusest, niiskusest või muude tegurite toimel. Kokkukägardatud ala võib näida plekina, kuna
valgus peegeldub sellelt vastavalt. See on sellest kangast toodete tavapärane omadus ega
tähenda kangakvaliteedis kõrvalekaldumist.
– Kanga pinnalt mustuse ja tolmu eemaldamisel vältige vee või vedelate vesilahuste kasutamist.
Šenillkangalt saab hõlpsasti tolmu eemaldada, kasutades tolmuimejat või pehmet harja.
– Keemiline puhastus on lubatud. Pesemine ei ole soovitatav.
– Puhastage plekke pehmele mööblile mõeldud plekieemaldusvahendiga. Järgige
plekieemaldusvahendi etiketil esitatud kasutusjuhiseid.
– Ärge rakendage kanga hõõrumisel ülemäärast jõudu, kuna sel viisil võite kangast kahjustada.
– Kuivatage kanga puhastatud piirkond. Ärge kasutage selleks triikrauda.

