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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Nahkaisen Lazy-sohvan
www.hakola.fi

käyttöönotto ja hoito-ohjeet

Näin otat käyttöön
uuden nahkaisen Lazysohvasi
1. Tee tilaa paketin purkamiselle. Varmista ennen
paketin purkua ettei lattialla ole teräviä esineitä,
jotka voivat naarmuttaa sohvan nahkapintaa.
2. Pura sohva paketista, ota sohvatyynyt pois
paikoiltaan ja käännä sohva selälleen. Älä laske
sohvaa suoraan lattiapinnan päälle, vaan aseta
se auki levitettyjen pakkausmateriaalien päälle.
3. Poista rungon pohjassa oleva kovalevyinen,
kapea kuljetussuoja.
4. Kierrä sohvan jalat tiukasti paikoilleen. Puujalat
kierretään käsin paikoilleen sohvan pohjassa
oleviin reikiin. Metallijalan kiinnikkeet ovat valmiina
sohvan pohjassa; metallijalat ruuvataan jalkojen
mukana tulevaa avainta käyttäen kahdella
ruuvilla kiinni sohvaan siten, että jalka on linjassa
sohvan etureunan kanssa.
5. Kiinnitä sohvan jalkoihin huopatarrat ja rungon
pohjaan Hakolan tunnistetarra. Tämän jälkeen
sohva käännetään varovasti jaloilleen. Nosta
sohva irti lattiasta kääntäessäsi sitä oikeinpäin,
etteivät sohvan jalat väänny. Sohvan jalkojen
kiristys on syytä suorittaa muutaman kuukauden
välein tai ainakin muutaman kuukauden kuluttua
sohvan käyttöönotosta.
6. Nosta sohva paikoilleen. Kun liikutat sohvaa,
teethän sen nostamalla, ei raahaamalla.
7. Aseta lopuksi istuintyynyt paikoilleen saumat
alaspäin ja vetoketju kohti sohvan selkänojaa.
Selkätyynyt asetetaan paikoilleen vetoketju
alaspäin.

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 EteläPohjanmaan alueella.

Nahkapäällysteisen
sohvan
perushuoltoon
kuuluu sohvan rungon ja sohvatyynyjen imurointi
matalalla teholla tekstiilisuulakkeella. Pehmeä
tekstiilisuulake ei naarmuta tai aiheuta hankaumia
tuotteeseen. Pöyhi tyynyjä säännöllisesti, jotta
täyte jakautuu tyynyn sisään tasaisesti ja tyyny
palaa takaisin muotoonsa. Sohvan selkätyynyjen
paikkaa ja puolta olisi hyvä vaihtaa säännöllisesti,
tällöin tyynyt säilyttävät muotonsa ja pysyvät
hyvänä pitkään.
TAHRANPOISTO
Nahkaisiin sohviin ei tule käyttää liuotinpohjaisia,
emäksisiä tai happamia puhdistusaineita
(yleispuhdistus- ja tahranpoistoaineita). Tämän
tyyppisiä puhdistusaineita ei ole suunniteltu
nahkaisten huonekalujen puhdistukseen, ja niiden
käyttö voi pilata sohvan pinnan. Jos tuotteeseen
tulee tahra, kannattaa se ensisijaisesti puhdistaa
jäähtyneellä keitetyllä vedellä, joka ei jätä
kalkkitahroja sohvan pintaan.

Sohvatyynyt valmistetaan Etelä-Pohjanmaalla.
Istuintyynyissä käytämme vaahtomuovia, jonka
päällä on mukavan tunnun tuova vanukerros.
Sohvan selkätyynyjen täytteenä on höyhensekoite
ja vaahtomuovirouhe, joka on lokeroitu
pitkittäissuunnassa.
Sohvien laadukaat materiaalit ja turvalliset
kankaat ovat pitkän iän tae ja meille suuri ylpeyden
aihe.

