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Karfás szék szánkótalppal
Armchair with sled base
Armstuhl mit Schlittengestell

Tervező/Designer/Planer:
Kerékgyártó András/András Kerékgyártó

Év/Year/Jahr:
2019
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4-es méretű imbuszkulcs/
size 4 Allen key/

Inbusschlüssel Größe 4

M6x14 mm gumi távtartóval/
M6x14 mm with rubber spacer/

M6x14 mm mit Gummi Abstandhalter
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Tegyük a székpalástot a doboz vagy 
egy asztal sarkára.

Place the chair over the corner of 
the box or table.

Stellen Sie den Stuhl auf die Ecke 
der Karton oder des Tisches.
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A csavarokat imbuszkulcs segít-
ségével rögzítjük.

The bolts are fixed with an Allen 
key.

Die Schrauben werden mit einem 
Inbusschlüssel befestigt.
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Gyártó ország: székpalást: Magyarország, szánkótalpas keret: Olaszország
Rakásolhatóság: ez a szék nem rakásolható
Környezet: beltéri

Általános használati utasítás:
—   Ne álljon a székekre és asztalokra.
—   Ne rakja egymásra a nem rakásolható széktípusokat.
—   Termékeink kizárólag beltéri használatra szolgálnak.

Általános tisztítási és ápolási utasítások:
—   Nedves ruhával távolítsa el a foltokat és a szennyeződéseket a rétegelt lemezről 

és a fém alkatrészekről.
—   Nedves ruhával távolítsa el a foltot a kárpitból. Nehezen eltávolítható szennye-

ződés esetén keressen fel tisztító szakembert.
—   Az ideális stabilitás érdekében húzza meg az összes csavart egy héttel a telepí-

tés után.

Country of Production: shell: Hungary, sled base: Italy
Stacking: this chair is non-stackable
Environment: indoor

General Instructions of Use: 
—   Do not stand on the chairs and tables.
—   Do not stack non-stackable chairs.
—   All of our Products are for indoor use only.

General Cleaning and Care Instructions: 
—   Use moist cloth to remove stains and dirt form the plywood and metal parts.
—   Use a wet cloth to remove stains from the upholstery. For difficult stains, 

consult a cleaning specialist.
—   For ideal stability, tighten all bolts one week after setup.

Herstellungsland: Schale: Ungarn, Beinstruktur: Italien
Stapeln: Dieser Stuhl ist nicht stapelbar
Umfeld: Innenräum

Allgemeine Gebrauchsanweisung:
—   Stellen Sie sich nicht auf Stühle und Tische.
—   Stapeln Sie nicht stapelbare Stühle aufeinander.
—   Alle unsere Produkte sind nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise:
—   Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um Flecken und Schmutz von Sperrholz und 

Metallteilen zu entfernen.
—   Flecken auf dem Bezug mit einem feuchten Tuch entfernen. Bei schwierigen 

Flecken wenden Sie sich an einen Reinigungsspezialisten.
—   Ziehen Sie für eine optimale Stabilität alle Schrauben eine Woche nach dem 

Einrichten fest.


