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.
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Näin otat käyttöön uuden
Filippa-vuodesohvasi

Hoito- ja pesuohjeet

RUNGON PÄÄLLISEN PESU

PERUSHUOLTO
1. Pura sohva paketista
vuodemekanismin jaloista.

ja

poista

kuminauhat

2. Kiinnitä rungon sisäpuolelle Hakolan tunnistetarra.
Tämän jälkeen sohvan runko käännetään varovasti
jaloilleen. Nosta runko irti lattiasta kääntäessäsi sitä
oikeinpäin, etteivät sohvan jalat väänny.
3. Aseta varavuode sohvan eteen ja nosta se ylös
vuoteen päästä, jolloin jalat avautuvat vuoteen alle.
Sama toimenpide tulee tehdä myös varavuoteen
toisessa päässä. Varmista, että ohut metallitanko
laskeutuu kunnolla alas ja lukitsee jalat.
4. Kiinnitä sohvan alla olevat pitkät tarranauhat
vuodemekanismin
alta
löytyviin
tarran
vastakappaleisiin. Tarranauhat pitävät vuodeosan
tiiviisti kiinni sohvassa, mutta halutessasi saat
vuodeosan sohvasta irti ja saat siitä kätevän
varavuoteen.
5. Kun haluat laskea varavuoteen alas ja sohvan
alle, siirry lisävuoteen päätyyn. Ota toisella kädellä
kiinni varavuoteesta ja nosta metallitangosta toisella
kädellä samalla ylös niin, että jalkaosa vapautuu ja
taittuu varavuoteen alle. Tee toisessa päädyssä sama
toimenpide. Varo laittamasta käsiä varavuoteen pitkän
sivun alle, ettei kätesi jää sulkeutuvan jalkamekanismin
väliin.
6. Työnnä mekanismi sohvan alle.
7. Aseta lopuksi istuintyynyt paikoilleen saumat
alaspäin ja vetoketju kohti sohvan selkänojaa.
Selkätyynyt asetetaan paikoilleen vetoketju alaspäin.
					
Petauspatjallisen
varavuoteen
käyttö:
levitä
petauspatja kaksinkerroin tasaisesti varavuoteen
päälle. Se mahtuu olemaan varavuoteen päällä kun
varavuode työnnetään sohvan alle paikoilleen.

Sohvan perushuoltoon kuuluu imurointi matalalla teholla
tekstiilisuulakkeella. Pöyhi tyynyja säännöllisesti, jotta
täyte jakautuu tyynyn sisään tasaisesti ja tyyny palaa
takaisin muotoonsa. Suursiivouksen yhteydessä tyynyt
kannattaa viedä ulos tuulettumaan, suosittelemme myös
tyynyjen tamppausta. Sohvan selkätyynyjen paikkaa ja
puolta olisi hyvä vaihtaa säännöllisesti, tällöin tyynyt
säilyttävät muotonsa ja pysyvät hyvänä pitkään.
TAHRANPOISTO
Jos tuotteeseen tulee tahra, kannattaa se ensisijaisesti
puhdistaa jäähtyneellä keitetyllä vedellä, joka ei jätä
kalkkitahroja sohvan kangaspintaan. Mikäli tahra ei lähde
keitetyllä vedellä, tulee tahra irrottaa tekstiilipesuaineen
avulla.
PESUOHJEET
Suurin osa verhoilukankaistamme on vesipestäviä.
Emme kuitenkaan suosittele pesemistä turhan usein jos sohvan päälliset vaativat pesua, riittää useimmiten
istuin- ja selkätyynyjen peseminen. Istuin- ja
selkätyynyjen päälliset irrotetaan vetoketjut avaamalla;
taivuta tyyny keskeltä kahtia, jolloin päällisen
irrottaminen ja takaisin laittaminen käy helpommin.
Tyynyn taivuttaminen vähentää vetoketjujen rasitusta.
Tyynynpäälliset 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

Suosittelemme rungon päällisten pesua pesulassa
sen suuren koon vuoksi. Päällisen saa irti rungosta
yksinkertaisesti ujuttamalla sormet tarranauhan
väliin, kääntämällä tarran poispäin vanuverhoilusta ja
nostamalla päällisen pois paikoiltaan. 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 rungon päällisen sohvaan
varovasti siten, että sohvan takasaumat kulkevat
koko ajan samalla korkeudella ja mukaillen sohvan
muotoja. Rungon päällisen tarranauha kannattaa
pitää ulospäin käännettynä asettamisen ajan, ettei se
tarraa vanuverhoiluun 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.
					
Sohvatyynyt
valmistetaan
Etelä-Pohjanmaalla.
Istuintyynyissä käytämme vaahtomuovia, jonka
päällä on mukavan tunnun tuova vanukerros. Sohvan
selkätyynyjen täytteenä on Ecosupersoft-vanutäyte,
joka on lokeroitu pitkittäissuunnassa.
Sohvien laadukkaat materiaalit ja turvalliset kankaat
ovat pitkän iän tae ja meille suuri ylpeyden aihe.

