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VINTAGE  / ASPEN & INEZ

Puu on elävä materiaali. Jotta olisit tyytyväinen hankintaasi, haluamme kertoa lisää 

tuotteessa käytetystä puusta:

Halkeamat kuuluvat tämän huonekalun ominaisuuksiin. Halkeamat voivat olla jopa 10 mm 

ja 1 m pitkiä.

Suosittelemme kulutuspintojen, esimerkiksi pöydän ja säilytyskalusteiden kansien, 

säännöllistä vahasta. Käytä väritöntä huonekaluille tarkoitettua vahaa ja noudata 

pakkauksen käyttöohjeita.

Valitsemasi huonekalu on valmistettu käsin, ja siihen on käytetty vanhoista kiinalaisista puretuista 

rakennuksista uusiokäyttöön kerättyä puutavaraa. Tämän vuoksi jokainen huonekalu on 

ainutlaatuinen niin puusyykuvioltaan kuin iältäänkin.

Halkeamat, kolhut ja erilaiset jäljet ovat tietoinen osa tämän malliston ominaisuuksia ja ne välittävät 

ainutlaatuisen tunnelman. Halkeamat ja jäljet muuttuvat ja liikkuvat ajan myötä ilman lämpötilan ja 

kosteuden vaihdellessa. Nämä erot ovat selvästi näkyvissä eri vuodenaikoina. Paksut lankut 

pöytätasojen pinnassa "elävät" ja tämä on osa tuotteen luonnollista charmia. Muutokset eivät siis 

tarkoita, että tuotteessa olisi vika, vaan nev älittävät tähän mallistoon kuuluvaa tunnetta ja tyyliä.

Muista antaa puun pinnan altistua valolle mahdollisimman tasaisesti. Vältä säilyttämästä jotakin 

esinettä samassa paikassa pitkään. Tämä aiheuttaa pinnalle värisävyeron ja peitetiynä ollut pinta jää 

vaaleammaksi. Jos kyseessä on pöydän jatkolevy, sitä on välillä hyvä pitää esillä jotta se myös 

päivettyy ja ikääntyy pöydän kannen mukana.

Kuten sanottu, ilman kosteus ja lämpötila vaikuttaa puun käyttäytymiseen. Tämän johdosta  esim 

ovien, laatikoiden ja jatkolevyjen istuvuudessa ja asettuvuudessa saattaa olla poikkeavuuksia. Kiristä 

huonekalun kasausruuveja ja -heloja säännöllisesti niin istuvuus pysyy hyvänä.

Massiivipuu elää tilan lömpötilan ja ilmankosteuden vaihtelujen mukaan

Vältä äärimmäiset rasitukset huonekalulle. Älä säilytä sitä kolmea metriä lähempänä 

esimerkiksi takasta tai ilmalämpöpumpusta.
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* Kaikki pinnat ovat arkoja naarmuille ja iskuille, ole varovainen!

* Älä koskaan nosta huonekalua kannesta, ovesta tai laatikoista!

* Älä koskaan kiristä ruuveja tai muttereita liikaa, riittää kun tunnet että se "tarttui kiinni".

* Älä koskaan aseta huonekalua kostealle alustalle.

* Aseta huonekalun alle huopatassut niin lattiaan ei tule naarmuja.

*

* Ruuvit ja helat on syytä välillä tarkistaa ja tarvittaessa säätää tai kiristää.

* Älä aseta suoraan pinnalle  värillistä kynttilää tai minkäänlaista tarraa.

*

* Värilliset nesteet kuten esim kahvi, punaviini tulee heti kuivata pois pinnasta.

* Vaatteissa olevat niitit saattavat aiheuttaa naarmuja.
 

Hoito ohje
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* Jos pintaan tulee hankalia tahroja, ota yhteyttä myymälään.

Vahatut huonekalut
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Toivomme että nautitte uudesta huonekalusta!

Puhdista nihkeästi kosteutetulla puuvillaliinalla, käyttäen mietoa saippuliuosta. Kuivaa sen 

jälkeen puhtaalla puuvillaliinalla.

www.rowico.se

Kokoa huonekalu puhtaalla ja pehmeällä alustalla , jotta se ei vahingoittuisi.

Ole erityisen varovainen reunojen ja kulmien kanssa, sillä ne ovat erityisen arkoja vahingon 

sattuessa.

Kokoaminen

Käyttö

Huonekalusi on tarkoitus käyttää sisätiloissa eikä sitä ole tarkoitus käyttää ulkona.

Suojaa pinta aina jos asetat siihen kuuman tai lämpimän astian. Vältä myös kosteutta sekä 

vahvoja liuoitusaineita.

Ole varovainen asettaessasi teräviä tai kovia esineitä tasolle, käytä liinaa, alustaa tai suojaa 

esine huopatassuilla. Näin vältät vahingoittamasta pintaa.

Jos huonekalusi on käsittelemätön, suosittelemme pinnan vahausta joka suojaa pintaa 

päivittäisessä käytössä. Suosittelemme väritöntä vahaa jolla huonekalun luonnollinen ja 

ominainen kaunis sävy säilyy.

Puiset vahatut huonekalut, tulee hoitaa ja suojata värittömällä vahalla. On virhe käyttää 

öljyjä tai polishia, jotkin näistä saattavat jopa sisältää liuotusaineita jotka voivat olla haitaksi 

kertaalleen vahattuun pintaan. Vaha antaa paremman  suojan kun öljy, mutta säilyttää silti 

pinnan pehmeänä ja luonnollisena. Suojaa pinta säännöllisesti vahalla, 2-3 kerta vuodessa.

Käytä huonekaluille tarkoitettua vahaa. Se on helposti työstettävissä ja antaa kovan ja 

kulutusta kestävän pinnan. Työstä pieniä alueita kerrallaan, silloin vaha ei kerkeä kuivua ja 

muuttua hankalaksi työstettäväksi. Vahan käyttöohje löytyy pakkauksesta, noudata neuvoja 

jotka on annettu liikkeessä ja tässä ohjeessa.

http://www.rowico.se/

