Hakolan perheellä on huonekalujen
valmistamisesta yli 50 vuoden kokemus.
Jokainen sohvamme tehdään edelleen
käsityönä omalla tehtaallamme. Meille
on tärkeää olla säilyttämässä hienoa
puuseppäperinnettä Pohjanmaalla.
Hakola Huonekalu Oy

Haluamme taistella kertakäyttökulttuuria vastaan - Hakolan valmistama kotimainen huonekalu tehdään kestämään
sukupolvelta toiselle.
Kiitos kun valitsit meidät.

Niemenkyläntie 238
66320 Jurva
info@hakola.fi
p. 010 337 0099

Hakola Shop
Fredrikinkatu 28
00120 Helsinki
shop@hakola.fi
p. 050 358 2739

facebook.com/
hakolahuonekalu

Jari Hakola
Toimitusjohtaja

instagram
@hakolafi

Day-nojatuolin käyttöönotto
www.hakola.fi
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Näin otat käyttöön
uuden Day-nojatuolisi

Hoito- ja pesuohjeet

RUNGON PÄÄLLISEN VAIHTO

PERUSHUOLTO

Rungon päällisen saa irti rungosta avaamalla
takausaumassa olevan vetoketjun, kääntämällä tarran
poispäin vanuverhoilusta ja nostamalla päällisen pois
paikoiltaan.

1. Pura nojatuoli paketista, ota istuintyyny pois
paikaltaan ja käännä tuoli varovasti selälleen.

Nojatuolin perushuoltoon kuuluu imurointi säännöllisesti
matalalla teholla tekstiilisuulakkeella.

2. Kierrä nojatuolin jalat tiukasti paikoilleen. Jalat
kierretään käsin paikoilleen nojatuolin pohjassa oleviin
reikiin. Lyhyemmät jalat tulevat taakse, ja pidemmät
eteen.

VAKIOKANKAAN PESUOHJE

3. Mikäli olet hankkinut myös rahin, siihen kuuluvat neljä
samanlaista jalkaa kierretään käsin rahin pohjassa
oleviin reikiin.
4. Kiinnitä rungon pohjaan Hakolan tunnistetarra.
Tämän jälkeen nojatuoli käännetään varovasti
jaloilleen. Nosta nojatuoli irti lattiasta kääntäessäsi
sitä oikeinpäin, etteivät nojatuolin jalat väänny.
Nojatuolin jalkojen kiristys on syytä suorittaa muutaman
kuukauden välein tai ainakin muutaman kuukauden
kuluttua nojatuolin käyttöönotosta.
					
5. Nosta nojatuoli paikoilleen. Kun liikutat nojatuolia,
teethän sen nostamalla, ei vetämällä.
6. Aseta lopuksi istuintyyny paikoilleen vetoketju kohti
nojatuolin selkänojaa, tasainen puoli vasten tuolin
runkoa.

Suurin osa verhoilukankaistamme on vesipestäviä.
Emme kuitenkaan suosittele pesemistä turhan usein.
Jos tuotteeseen tulee tahra, kannattaa se ensisijaisesti
puhdistaa jäähtyneellä keitetyllä vedellä, joka ei
jätä kalkkitahroja nojatuolin kangaspintaan. Mikäli
tahra ei lähde keitetyllä vedellä, tulee tahra irrottaa
tekstiilipesuaineen avulla.
Istuintyynyn päällinen irrotetaan vetoketju avaamalla;
taivuta tyyny keskeltä kahtia, jolloin päällisen
irrottaminen ja takaisin laittaminen käy helpommin.
Tyynyn taivuttaminen vähentää vetoketjun rasitusta.
Istuintyynyn päällinen pestään nurinpäin käännettynä,
vetoketju kiinni.
Pese
päälliset
pesukoneessa
30
asteen
hienopesuohjelmalla. Päälliset pestään väljässä
vedessä, mietoa pesuainetta käyttäen. Linkousta ei
suositella.
Lisätietoja verhoilukankaidemme pesusta
osoitteesta: https://hakola.fi/kankaat/

löydät

VILLAKANKAAN HOITO
Villakankaisen Day Wool -nojatuolin puhdistamiseen
suosittelemme kuivapesua.

Day nojatuolin
takajalat

Day nojatuolin
etujalat

Day rahin jalat

Aseta päällisen tarranauhaan vastakappale pesun
ajaksi, jotta se ei aiheuta vahinkoa kankaalle.
Voit tilata meiltä tarranauhan vastakappaleen
veloituksetta sähköpostitse (info@hakola.fi) tai voit
ostaa vastakappaleen ompelutarvikeliikkeestä.
					
Päälliset kannattaa asettaa paikalleen hieman
kosteana, jolloin ne kuivuvat lopulliseen muotonsa
parhaiten. Asetathan nojatuolin päällisen paikoilleen
siten, että saumat kulkevat koko ajan samalla
korkeudella mukaillen nojatuolin rungon muotoja.
Rungon päällisen tarranauha kannattaa pitää
ulospäin käännettynä asettamisen ajan, ettei se
tarraa vanuverhoiluun kiinni. Kun päällinen on tiiviisti
paikoillaan ja rungon tarra käännetty tuolin alle, sulje
vetoketju varovasti kiinni.

Käyttämämme materiaalit
Hakolan sohvien ja nojatuolien rungoissa käytetään
kotimaista massiivipuuta ja vaneria - emme siis käytä
lastulevyä. Rungot ostamme alihankintana paikallisilta
puusepiltä Etelä-Pohjanmaan alueella.
Istuintyynyt
valmistetaan
Etelä-Pohjanmaalla.
Istuintyynyissä käytämme vaahtomuovia, jonka päällä
on mukavan tunnun tuova vanukerros.
					
Sohvien ja nojatuolien laadukkaat materiaalit ja
turvalliset kankaat ovat pitkän iän tae ja meille suuri
ylpeyden aihe.

