
 

 HOME DECORתודה שרכשת ארון הזזה מבית 

אחראי   היבואן . במהלך תקופה זו, שנה מיום קבלת המוצרהאחריות על ארון הבגדים תקפה למשך  

 לתקינות המוצר בהתאם לתעודת האחריות. 

 בטיחות ואחזקה: כללי 

 .  50-70%בחדר יבש ומאוורר, עם לחות יחסית של   הארוןאת   מקם. יש ל1

או מקור   ס"מ(  20-40 -פחות מלהארון קרוב לרדיאטורים ) תמקם את אל  על מנת למנוע פגיעה בגוף הארון, . 2

 . קירות לחים וקרים חום אחר,

 להוביל לדהיית צבע. עלול , זה הארון יקרין על לא  . רצוי שאור שמש ישיר 3

.  פתאומי   באופןבצורה חלקה ללא טלטולים. יש להימנע מפתיחה וסגירה של דלתות   . פתח וסגור את הדלת4

 את מנגנון הפתיחה.  פעולות כאלה עלולות לשבש

. החלקים המבניים אינם מיועדים לעומסים גדולים )לא להישען, להכות חזק, לטפס על המדפים כמו במדרגות  5

 ק"ג.  25למדף הוא    וכו'(. העומס המרבי

אינם זקוקים לשימון נוסף, אך אינם אוהבים לקבל שיער, חול ואבק. מדי  והמסילות דלתות ההזזה   . מנגנוני6

 יש לנקות את המסילות עם שואב אבק. פעם 

את  )אלכוהול, בנזין, אצטון, חומצות, אלקליות וכו'(. חומרים מזיקים מפני   חלקי הארון. יש צורך להגן על 7

 באמצעות מטלית רכה ולחה. ניתן להשתמש בתכשירים המיועדים לניקוי ותחזוקת רהיטים. הארון יש לנקות  

 . מתקינים מקצועייםיש להיעזר ב. אם יש צורך להחליף רכיבים או להתקין או לפרק חלקית את מסגרת הארון,  8

 הינתק. מהם ל. מראות וזכוכית בחזיתות ארונות דלת הזזה מתחזקים בעזרת סרטי הגנה מיוחדים, המונעים 9

החלפתן  אחריות ו ב מכוסותעם חפצים חדים וקשים. מראות שבורות אינן על המראות    מכותיש להימנע מ

 תבוצע על חשבון הלקוח. 

הארון, יש לקבע את הארון לקיר. היות וקיימים מספר סוגי קירות, יש לרכוש   יציבותו  בטיחות . כדי לשמור על10

   ש בהם על מנת לקבע את הארון לקיר.דיבלים מתאימים לקיר שבביתך ולהשתמ

 כשהוא מפורק וארוז. אפשרית רק   ן. הובלת הארו 11

 08-9999880 בטלפוןHOME DECOR ניתן לפנות לשירות  לסיוע ושאלות נוספות

 מתחם ארגמן, יבנה. , 2 דלובסקי י ש'  רח , מ" בע בינלאומי   סחר סקאי ב .א
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