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Instrukcja bezpiecznego korzystania z fotela biurowego marki LUGANO. 
 

1. Fotel biurowy jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.  

2. Fotel powinien być użytkowany i przechowywany co najmniej 1,5m od bezpośredniego 

źródła ognia, oraz 1m od nagrzewaczy elektrycznych i gazowych, a 0,5m kaloryferów. 

3. Nie należy wystawiać fotela na długotrwałe działanie promieni słonecznych, gdyż barwy 

produktu mogą ulec zmianom, a gwałtowne zmiany temperatury mogą prowadzić do 

zniszczenia materiału fotela. 

4. Maksymalne obciążenie fotela to 120 kg. 

5. Nie wolno stawać na siedzisku fotela jak i na podłokietnikach. 

6. Fotel powinien znajdować się w odpowiedniej odległości od ścian, biurka i innych mebli o 

które może obijać  podczas obracania i przemieszczania. 

7. Prosimy dostosować wysokość fotela do wysokości blatu biurka- tak aby podłokietniki nie 

uległy uszkodzeniu. 

8. Montaż fotela musi przebiegać zgodnie z załączoną instrukcją krok po kroku. W razie 

problemu- prosimy o kontakt.  www.lugano.pro / email:  kontakt@lugano.pro 

9. Prosimy przechowywać i używać fotel w pomieszczeniach o temperaturze od  16°C   do  

40°C 

10. Prosimy zwrócić uwagę na biżuterie, zegarki itd. które mogą zadrapać lub uszkodzić 

materiał  fotela. 

11. Prosimy zwrócić uwagę na ostre elementy garderoby użytkownika ( takich jak np. nity w 

spodniach, lub paski z metalowymi ozdobami, które uszkodzą lub zadrapią siedzisko i oparcie   

fotela ) 

12. Prosimy zwrócić uwagę na farbujące elementy garderoby użytkownika ( takich jak np. 

farbujące spodnie, które mogą pozostawić pigment na siedzisku i oparciu fotela ) 

13. Czyszczenie powierzchni fotela w miejscach gdzie występuje siatka oddychająca- należy 

posłużyć się odkurzaczem z odpowiednią końcówką ! (prosimy zwrócić uwagę aby końcówka 

nie była szorstka i nie zadrapała materiału fotela.) 

14. Czyszczenie powierzchni fotela w miejscach gdzie występuje materiał - SKÓRA PU ! 

Należy posłużyć się miękką szmatką i ciepłą wodą ( prosimy zwrócić uwagę aby szmatka nie 

była szorstka i nie zadrapała powierzchni fotela.) Mycie powierzchni skóry PU może 

przebiegać tylko przy użyciu ciepłej wody o temperaturze do 45°C. 

Używanie do mycia jakichkolwiek środków chemicznych jest zabronione i narusza gwarancję 

producenta. 
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15. Impregnacja ! 

Skóra PU wymaga ochrony przed czynnikami szkodliwymi, takimi jak pot, tłuszcz z włosów, 

kosmetyki, kurz, przesuszenie, W celu stworzenia powłoki ochronnej należy użyć impregnatu 

Powierzchnia fotela w miejscach pokrytych skórą PU musi być impregnowana regularnie co 3 

miesiące bez zależności od częstotliwości użytkowania. 

Impregnat zalecany przez producenta to PU PROTECTOR  firmy COLOURLOCK  który można 

nabyć również w naszym sklepie www.lugano.pro  

Impregnat należy nakładać na szmatkę i wcierać w skórę równomiernie. 

Impregnacja jest  bardzo ważna aby nadać skórze elastyczności i uniknąć pęknięć jak i 

uszkodzenia materiału fotela. 

 

 

Brak zastosowania się do tych zaleceń może naruszyć warunki gwarancji produktu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel marki LUGANO w Polsce: 

POLTRADE EXPERT 

Ul. Wilcza 6 

Sobolewo   15-509 

 

Dziękujemy za wybranie naszego produktu ! 
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