
Návod na použití a údržbu křesla ALFA 790
Tento návod obsahuje informace o konstrukci, užívání a údržbě křesla
ALFA 790, které je určeno pro obytné a komerční interiéry.

Popis
Celokožené křeslo ALFA 790 je estetickým i praktickým doplňkem 
manažerských kanceláří. Doporučuje se i do ostatních komerčních, 
společenských či odpočinkových zón. Toto nízké sezení najde své 
uplatnění i v moderních bytových interiérech. Dřevěná konstrukce 
je celopolstrovaná po všech stranách a je čalouněná pravou kůží. 
Dodáváme v elegantním černém provedení. 

Zásady používání
- pravidelně zbavujte křeslo prachu, nejlépe jelenicí zvlhčenou 

mýdlem nebo speciálním prostředkem či zlehka utřete bavlněným 
hadříkem navlhčeným destilovanou vodou.

-  chraňte před vlhkostí a mastnotou.
-  jednou až dvakrát ročně použijte speciální prostředky na kůži, aby
 se kůže vyživovala a udržela atraktivní vzhled a pružnost.
-  v důsledku přirozené pružnosti přírodního materiálu bude kůže 

všech typů vždy pracovat. Při používání se mohou tvořit záhyby, 
kůže se může „vytahovat“.

-  křeslo je nutné umístit v prostoru s optimálními klimatickými 
podmínkami. Střední vlhkost vzduchu 40 – 70% a teplota vzduchu 
15 – 30C°. Nikdy ne k tepelným zdrojům!!!

-  vzdálenost mezi nábytkem a tepelným zdrojem by měla být 
minimálně 30 cm.

-  chraňte kůži před přímým slunečním zářením.
-  čistěte pravidelně vysavačem švy.
-  pozor! Červené víno, černá káva, alkohol, organická a anorganická 

rozpouštědla a žíraviny zanechávají na kůži barevné skvrny.
-  nepoužívejte prací prostředky, detergenty, vosky nebo terpentýn, 

ale vždy pouze speciální čistící a ochranné prostředky určené na 
kůži.

-  běžné čistící prostředky a chemikálie mohou způsobit škodu.
-  v případě vzniku skvrny, odstraňte co nejlépe nečistotu nebo 

kapalinu lžičkou nebo stěrkou, tak aby se zabránilo jejich šíření. 
neutírejte, jen odsajte houbou. Pak tampónem aplikujte vhodný 
čisticí přípravek.

-  neošetřujte pouze umazanou plochu, ale také její okolí. Nikdy silně 
netřete.

- chraňte kůži před ostrými předměty.

Upozornění
Nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce  
za eventuální škody vzniklé neodbornou obsluhou nebo ošetřováním.
Křeslo je určeno pro nízké sezení a  mělo by k tomuto účelu sloužit.
Jiný způsob užívání jako např. stoupání si na křeslo nebo používání
područek k sezení může způsobit úraz a poškození křesla.
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Instructions for the use and care of the ALFA 790 chair 
These instructions provide information on the design, use and care of 
the ALFA 790 armchair intended for both residential and commercial 
interiors. 

Description
The ALFA 790 leather upholstered armchair is an aesthetic and practical 
addition to a manager’s offi ce. It is also suitable for other commercial, 
social and relaxation areas. This low seating can also fi nd a place in 
modern residential interiors. The wood frame construction is upholstered 
with genuine leather. It is supplied with an elegant black fi nish. 

Instructions 
- regularly dust the chair, ideally with a damp cloth, soap can   

also be used. It is also possible to use a sponge with distilled   
water.  

- protect from damp and grease. 
- once or twice a year use a special leather treatment so that   

the leather remains supple and attractive looking. 
- as a result of the natural suppleness of leather of all types,   

the leather may stretch and form creases. 
- the chair should be placed in a location with standard    

interior conditions with respect to humidity (40 – 70%) and   
temperature (15 – 30C°). Never place next to a heat source!!! 

-  the distance from the furniture to a heat source should be at   
least 30 cm. 

- keep the chair out of direct sunlight. 
- clean regularly with a vacuum cleaner, particularly the gaps. 
- warning! Red wine, black coffee, alcohol, organic and    

inorganic solvents and caustic substances leave    
coloured stains on the leather. 

- do not use washing powder, detergents, waxes or turpentine,   
but always use special cleaning and protective    
treatments for leather. 

- standard detergents and chemicals may damage the leather. 
- in the case of a stain occurring, remove the liquid or   

dirt using a spoon or spatula so as to prevent its spread. Don’t wipe, 
just soak up with a sponge. Then apply a suitable cleaning agent        
using a pad. 

- do not treat just the affected area, but also its surrounding.   
never wipe vigorously. 

- protect the leather from contact with sharp objects. 
Warning
If the instructions set out above are not adhered to, the producer will 
not be responsible for any injury or damage caused through improper 
use, such as standing on the chair or sitting on the armrests, or poor 
maintenance. 
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