HOMEART - Metropole Zličín | Řevnická 1, 155 21, Praha 5 Zličín | tel./ +420 226 082 309 | info@homeart.cz | www.homeart.cz

VIRO® SYNTETICKÝ RATAN
Co je VIRO vlákno?
VIRO® je nejkvalitnější polyethylenové vlákno charakterizováno vysokou pružností a pevností v tahu. Protlačovací proces vytváří vlákno,
které je kompletně probarveno, odolné proti rozmazání a odolné vůči rozdílným teplotám. Vlákno je odolné vůči UV záření a vodovzdorné.
VIRO® je ideální pro výrobu nábytku určeného do mnoha exteriérových i interiérových prostor.
Proč používat VIRO® vlákno?
·uznávaná značka od roku 1998
·ekologicky významný produkt (100% recyklovatelný a netoxický)
·systém jakosti ISO 9001-2000 zaručuje kvalitu produktů
·rozsáhlé provádění testů ve Spojených státech
·mezinárodní testy odolnosti proti povětrnostním vlivům
·barveno 100% přírodními materiály, které zaručují stálost a trvanlivost barev
·prvotřídní kvalita a design
VIRO® vlákno má vynikající parametry a vlastnosti, což činí nábytek ze syntetického ratanu velmi odolným.
·odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům počasí. Slouží nejlépe v teplotách dosahujících od 10 ºC do 80 ºC.
·není toxické a chrání životní prostředí, je 100% recyklovatelné
·přirozený vzhled
·silné a trvanlivé, odolné vůči vysokým a nízkým teplotám
·snadná údržba jemným mýdlem a vodou
·není napadnutelné škůdci a plísní
·VIRO® je syntetické vlákno, lze použít do rozličných míst, jako jsou zahrady,terasy a balkony domů, restaurace, hotely, wellness,
sportovní a relaxační centra a mnoho dalších
Údržba?
K odstranění povrchového prachu stačí jednoduše omýt vodou.
Pro hlubší čištění použijte směs vody a octa nebo směs vody a jemného mýdla.
Směs se připravuje – stejné množství vody na stejné množství octa nebo mýdla.
Pro zabránění skvrn od vody, vysušte ručníkem pokud to bude nutné.
VIRO® Garance
·při běžném užívání a péči produkty nepraskají, neolupují a nezlomí se. Garance se nevztahuje na výrobky, se kterými je hrubě zacházeno.
·Při běžném užívání a péči produkty odolávají vyblednutí, zvětrávání a stárnutí. Pigmentace může ovlivnit barevnou konzistenci produktů,
takže může vzniknout mírná odchylka barevného odstínu v různých dodávkách. I přes to se snažíme, aby možná odchylka byla pouze
zanedbatelná a barevná konzistence produktů byla vždy stejná.
·Nejsme zodpovědní za škodu vzniklou cizím přičiněním, dále za nepřímé náklady a za škody vzniklé při nedodržení pokynů
výše uvedených.
·Při reklamaci je nutné předložit doklad o zaplacení.
Nábytek je dodáván v papírových kartonech s kódem zboží a popisem zboží v angličtině od výrobce. Součástí dodávky je potřebný
spojovací materiál, kování, imbusový nebo stranový klíč a jednoduchý montážní návod. Skládací a polohovatelná křesla jsou dodávána
již smontována ve složeném stavu.

HOMEART

