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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Day-nojatuolin käyttöönotto
www.hakola.fi

ja hoito-ohjeet

Näin otat käyttöön
uuden Day-nojatuolisi
1. Pura nojatuoli paketista, ota istuintyyny pois
paikaltaan ja käännä tuoli varovasti selälleen.
2. Kierrä nojatuolin jalat tiukasti paikoilleen. Jalat
kierretään käsin paikoilleen nojatuolin pohjassa
oleviin reikiin. Huomioithan, että lyhyemmät jalat
tulevat taakse, ja pidemmät eteen. Kiristäthän jalkoja
säännöllisesti.
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.
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Hoito- ja pesuohjeet

Käyttämämme materiaalit

PERUSHUOLTO

Hakolan sohvien ja nojatuolien rungoissa käytetään
kotimaista massiivipuuta ja vaneria - emme siis käytä
lastulevyä. Rungot ostamme alihankintana paikallisilta
puusepiltä Etelä-Pohjanmaan alueella.

Nojatuolin perushuoltoon kuuluu imurointi säännöllisesti
matalalla teholla tekstiilisuulakkeella. Imurointi on
olennaista villakankaan pitämiseksi hyväkuntoisena.
LUONNONKUITUISEN KANKAAN HOITO
Luonnonkuiduista valmistettu kangas pysyy kauniina
vuosia, kun sitä hoitaa viikoittain ja poistaa mahdolliset
tahrat välittömästi. Kankaan perushuoltoon kuuluu
säännöllinen imurointi matalalla teholla tekstiilisuulaketta
käyttäen. Luonnonkuiduista valmistetun kankaan
puhdistamiseen suosittelemme kuivapesua.
RUNGON PÄÄLLISEN VAIHTO
Rungon päällisen saa irti rungosta avaamalla
takausaumassa olevan vetoketjun, kääntämällä tarran
poispäin vanuverhoilusta ja nostamalla päällisen pois
paikoiltaan.
					
Asetathan nojatuolin päällisen takaisin 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.

Day-tuolissa on muotoon valettu istuintyyny, joka tekee
istuimesta erityisen miellyttävän ja pitkäikäisen.
					
Sohvien ja nojatuolien laadukkaat materiaalit ja
turvalliset kankaat ovat pitkän iän tae ja meille suuri
ylpeyden aihe.

