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TAKARÍTÁSI ÚTMUTATÓ
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Reméljük, évek múltán is úgy fogja érezni, hogy jól választott, amikor e kitűnő esztétikai és minőségi
tulajdonságokkal rendelkező terméket megvásárolta. A gyártás minőségét az ISO 9001 szabvány szavatolja!

Ahhoz, hogy az aktív lábtörlő igazán "aktív" maradjon, kérjük, fogadja meg az alábbi tanácsokat a használatával
és karbantartásával kapcsolatban.

A Cleartex aktív lábtörlő szőnyeg speciálisan olyan területek padlóborítására készült, amelyek igen nagy
koszolódásnak vannak kitéve, mint például bejáratok, liftek, ital árusító automaták környéke, átjárók a
munkaterület és az irodák között, vagy éppen a konyha és az étterem között, tehát mindenhová, ahol az
emberek átmennek a koszos területről a tiszta környezetbe.

A Coral lábtörlő hihetetlenül erős és tartós szerkezetű: a hátlapja érzéketlen a vízre és koszra, ellenáll hidegnek
és melegnek, nedvességnek és szárazságnak. Nagy önsúlya miatt kiterül, Everfort vinyl szegélye is merev marad.

Ha valamilyen oknál fogva (pl. a falnak feszül, nyíló ajtó felkapja stb.) a műanyag szél felhajlik, ellentétes irányba
vissza kell hajtani, s újra feszes állapotba kerül. Ha a szegélyek ragasztottak, nem szabad a szőnyeget a
ragasztott szélnél felfüggeszteni, vagy erőteljesen húzni. Vigyázzunk, mert a szegélyek éles tárggyal könnyen
megsérthetők, elvághatók. Nem ajánlott a szőnyeget összetekerve a szegélyen állítva tárolni, mert a szőnyeg
nagy önsúlya miatt a szegély eldeformálódhat. Az Everfort vinyl szegély esetleges roncsolódása egyébként nem
rontja a szőnyeg használati értékét, a szegélyt bármikor újra lehet ragasztani. Az általunk ragasztott szegélyekre
(a szőnyegen gyárilag rajta lévőre nem) gyalogos forgalom mellett 1 év a garancia.

Mindenekelőtt arra hívjuk fel figyelmét, hogy a lábtörlő szőnyeget ajánlatos rendszeresen (naponta)
karbantartani, mivel épületvédő szerepének csak abban az esetben tud megfelelni, ha a belépők lábáról
folyamatosan tudja a koszt begyűjteni. Ha kosszal teljesen telítődik, a benne felgyülemlett kvarckristályok az
állandó nyomás hatására a szőnyeg szálait kezdik elvágni, azaz idő előtt tönkretenni. (Amennyiben külső cég
végzi Önnél a takarítási szolgáltatást, javasoljuk, hogy a szerződésüket egészítsék ki azCoral aktív lábtörlő
szőnyegek alább részletezett szakszerű karbantartásával.)

A Coral aktív lábtörlő könnyű kezelhetősége következtében nem kíván speciális felszerelést.
A porszívózás -különösen forgófejjel, erőteljesebb motorral, nagyobb darabok esetében ipari porszívó-
tökéletesen megfelel a mindennapi tisztításhoz. Napközbeni karbantartásán segít, ha egy-két alkalommal, az
igénybevételtől függően, kemény szálú seprűvel lesöprik, így a felszíne tisztán marad. Nagy forgalmú helyeken,
pl. Áruházak, közintézmények ügyfélforgalommal, a beltéri lábtörlő napi takarítása csak abban az esetben lehet
megfelelő, ha minden nap forgó kefés, erős porszívóval alaposan áttisztítják. Amikor kosszal jobban telítődött,
mindig a napi igénybevétel és az időjárási viszonyok függvényében, akkor vízvisszaszívós szőnyegtisztító géppel
és szőnyegtisztítószerrel kell kitakarítani.
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