
Baldų priežiūros instrukcija
1.1.venkite statyti baldus tiesioginiuose saulės spinduliuose. Dėl 
ultravioletinių spindulių visų rūšių audiniai, oda ar mediena pakeičia 
spalvą, gali netolygiai nušviesėti, suskilinėti; 
1.2. sėdėkite visose baldo dalyse tolygiai dažnai – taip neatsiras 
minkštumo - kietumo skirtumų; 
1.3. naudokite baldus bei sudedamąsias jų dalis (automatinius, 
elektrinius ir kitus mechanizmus, pagalves ir kt.) tik pagal paskirtį, 
laikykitės informacinių nuorodų ant baldų ar gamintojo pateiktų 
instrukcijų; 
1.4. perstatydami baldus į kitą vietą, jų nestumdykite, bet perneškite; 
minkštų baldų negalima nešti laikant už apmušalo ar pagalvių; 
perstatydami baldus į kitą vietą, visuomet pirma juos išrinkite, kad 
nepažeistumėte konstrukcijos ir rėmų; 
1.5. saugokite medines apdailos detales nuo smūgių, vandens ir kitų 
skysčių; 
1.6. nesilieskite drabužiais, kurie linkę dažyti (pvz., drabužiais iš 
džinsinio audinio ir kt.) prie minkštų baldų su šviesiu audiniu, dirbtine 
oda ar natūralia oda; 
1.7. baldus statykite toliau kaip 30 cm nuo šilumos šaltinių, radiatorių, 
kaloriferių, židinių; orlaidžių ir oro kondicionierių, kad išvengtumėte 
staigių temperatūros ir drėgmės pokyčių. Ilgalaikis baldo stovėjimas 
šalia jų, gali išdžiovinti odą ir ji sutrūkinės, natūrali mediena gali 
pradėti skylinėti, taip pat tai gali tūrėti neigiamą poveikį ir porolonui; 
1.8. nestatykite baldų iš natūralaus medžio ant šildomų grindų; 
Ilgalaikis baldo stovėjimas ant šildomų grindų, gali išdžiovinti 
medieną ir ji gali pradėti skylinėti, girgždėti; 
1.9. dažnai arba kasdien miegant ant minkšto baldo būtina 
miegojimo metu naudoti antčiužinį arba storesnį paklotą; 
1.10. įsigijus baldą su pagalvėmis, kurios yra iš malto porolono ar 
granulių, reikia jas pamodeliuoti/papurenti rankomis, kad atgautų 
savo pirminę išvaizdą, kuri gali būti šiek tiek pakitusi po baldo 
naudojimo arba po transportavimo; 
1.11. venkite pernelyg didelio taškinio apkrovimo, pavyzdžiui, Jums 
nereikėtų klūpoti ar keliais spirtis ant sėdimos baldo dalies elementų; 
1.12. jei yra integruotas miegamas mechanizmas, netraukite 
pakeliamo mechanizmo tik vienoje pusėje - visada traukite ties 
centru; 
1.13. neleiskite be atsakingo asmens priežiūros naudoti baldų 
mechanizmus (automatinius, elektrinius, rankinius ir kt.) vaikams 
bei asmenims su fiziniais, jautrumo ar psichikos sutrikimais, arba 
neturintiems pakankamai patirties ir žinių; 
1.14. baldai turi būti surenkami ir eksploatuojami pagal pateiktas 
baldų surinkimo instrukcijas (jei instrukcija reikalinga). 
2. DRAUDŽIAMA: 
2.1. naminiams gyvūnams lipti ant baldų. Jų nagai gali įbrėžti odą, 
audinį, medienos detales. Jų seilės ir prakaitas daro neigiamą poveikį 
odai ir audiniui; 
2.2. šokinėti ant minkštų baldų dalių, kad nesusidarytų staigių 
smūgių apmušalui, spyruoklėms, porolonui, medienos, mechanizmo 
detalėms; 
2.3. prie baldų apmušalo ir medinių apdailos detalių liestis aštriais 
daiktas; 
2.4. sėdėti ant baldų atlošų, nugarėlės ir šoninių atramų (porankių): 
jie skirti rankoms pasidėti! Netinkamas naudojimas gali sukelti 
deformacijas, užpildas gali pasislinkti, o siūlės sutrūkti esant per 
didelei tempimo jėgai; 
2.5. baldus laikyti padidinto drėgnumo patalpose; 
2.6. valyti baldus abrazyvinėmis priemonėmis; 
2.7. nuimti nuo baldų, ypač turinčių mechanizmus, informacinius 
lipdukus; 
2.8. žaisti su baldų mechanizmais – jie gali sulūžti, deformuotis, 
dėl ko kiltų prispaudimų, įstrigimų, sužeidimų, sužalojimų ir 
kt. panašūs pavojai; prie mechanizmo vidinės dalies kišti 
pirštus, rankas, kojas, kitas kūno dalis bei pašalinius daiktus 
– mechanizmo veikiama jėga gali sužeisti, sužaloti, pakenkti baldui; 
2.9. laipioti, kabėti ant korpusinių baldų stalčių, durelių, lentynų - 
baldai gali virsti ar kristi, dėl ko kiltų pavojus sveikatai; 
2.10. ant medinių paviršių statyti šlapius arba karštus indus (pvz.: 
puodelius, stiklines, puodus ir pan.), kadangi tiek skysčiai, tiek karštis 
gali pažeisti paviršių. 
3. Nuolatinė priežiūra: 
3.1. baldus valykite nuo dulkių buitiniu dulkių siurbliu su minkštu 
antgaliu, nustatyta trauka turi būti nedidelė, kad neišsitampytų 
apmušalas arba švelnia kempine arba minkštu drabužių šepečiu; 
3.2. odinius baldus prieš naudojant impregnuokite natūraliai odai 
skirtu „Protection Cream“ kremu iš „Leather Master“ priemonių linijos. 
To neatliekant, oda greičiau praras atspalvį, sunkiau valysis, išdžius 
ir sutrūkinės. Vėliau baldą reiktų impregnuoti 2-4 kartus per metus, 
prieš tai baldą gerai išvalius; 
3.3. minkštus baldus apmuštus audiniu būtinai prieš pradedant 
naudoti impregnuokite „Textile Protection“ apsaugos priemone 
iš „Leather Master“ priemonių linijos, kuri skirta tekstilės audinio 
impregnavimui ir apsauganti audinį nuo greito skysčių įsigėrimo; 
3.4. Čiužinio užvalkalą valykite reguliariai, neleiskite įsisenėti prakaito 
dėmėms. 
3.5. Reguliariai vėdinkite čiužinį, susikaupusi drėgmė yra puiki terpė 
pelėsiui porolone plisti; 
3.6. periodiškai sutepkite lankstus, mechanizmų ratukus, metalines 
jungtis ir kt.. Rekomenduojamas PTFE sausas tefloninis tepalas arba 
sintetinis purškiamas tepalas skirtas mechanizmų sutepimui; 
3.7. natūralios medienos, laminuotos plokštės (LMDP), metalo ar 
stiklo paviršius valyti su minkšta (švelnia), vandeniu sudrėkinta 
šluoste. Valymas sausa šluoste gali pažeisti paviršių. 
4. Dėmių valymas: 
4.1. pirmiausia, pašalinkite nuo dėmės paviršiaus, kietas liekanas 
nespalvotu rankšluosčiu, audiniu ar sausa šluoste; 
4.2. jeigu dėmė lengvai valoma, valykite su švelnia kempine ar 
balta švaria šluoste naudodami nedidelį kiekį šilto vandens (30°C) 
ir natūralaus muilo tirpalo, valykite dėmę nuo kraštų į vidų. Taip 
išvengsite jos išsiplėtimo. Netrinkite – trynimas tik dar labiau išplės 
dėmę ir iškraipys audinio plauką, valykite lengvais sukamaisiais 
judesiais. Būtina, po valymo, valytą vietą dar kartą išvalyti distiliuotu 
švariu vandeniu su sušlapinta kempine arba švaria šluoste; 
4.3. pašalinus dėmę, nusausinkite likusią drėgmę nespalvotu 
rankšluosčiu ar švaria šluoste ir leiskite išdžiūti. Baldo negalima 

naudoti, kol jis nėra visiškai išdžiūvęs. Dėmesio: draudžiama naudoti 
įkaitintą lygintuvą. 
4.4. jeigu baldų paviršius turi plauką, plaukui atstatyti naudokite 
šepetį, skirtą audiniui; 
4.5. ypač stiprų sutepimą valykite su valymo priemone „Textile 
Cleaner“ iš „Leather Master“ priemonių linijos. Būtina, po valymo, 
valytą vietą dar kartą išvalyti distiliuotu švariu vandeniu su sušlapinta 
kempine arba švaria šluoste, taip pat rekomenduojama baldą dar 
kartą impregnuoti „Textile Protection“ apsaugos priemone; 
4.6. Draudžiama naudoti agresyvias – rūgštines, didelį chloro kiekį 
ir pan. turinčias priemones, taip pat valymo priemones, į kurias 
įeina stiprūs chemikalai arba naftos produktų turintys skiedikliai, t.y. 
acetonas, skiediklis, spiritas, dalintojas ir kt. Labai atsargiai arti baldų 
naudokite klijus; priemonės, skirtos baldų valymui yra naudojamos 
tik su baldų naudotojo atsakomybe, prieš tai priemonę išbandžius 
nematomoje vietoje. Atsiradusias dėmes ar skysčius reikia valyti 
nedelsiant; 
4.7. naudodami valymo priemones, atkreipkite dėmesį į jų naudo-
jimo instrukciją, kad jos būtų tinkamos konkrečių paviršių valymui. 
Informaciją apie naudotas valymo priemones pasilikite viso garan-
tinio laikotarpio metu. Ji patvirtins teisingos baldo priežiūros faktą. 
5. Garantija pagal įstatymą. Kokybės (komercinė) garantija 
5.1. CK 6.338 str. nustato terminus reikalavimams dėl Prekių trūkumų 
pareikšti (garantija pagal įstatymą). 
5.2. Pardavėjo suteikiamas kokybės (komercinės) garantijos terminas 
– 12 (dvylika) mėnesių; apmušalams –  6 (šešių) mėnesių. Kuomet 
baldui pritaikoma didesnė, nei 30% nuolaida, kokybės (komercinės) 
garantijos terminas – 3 (trys) mėnesiai. Jei baldui suteikiama didesnė 
nei 50% nuolaida – garantija nesuteikiama.
5.3. Kokybės (komercinė) garantija nevaržo Pirkėjo (vartotojo) teisių 
įsigijus netinkamos kokybės Prekę. 
5.4. Garantija taikoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
5.5. Prekės kokybės trūkumais nėra laikoma ir garantijos sąlygos nėra 
taikomos: 
5.5.1. Jei prekė atitinka Gamintojo pateiktą kokybės standartą; 
5.5.2. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas Prekes užsako skirtingu metu (t.y. 
ne tą pačią dieną), Pardavėjas Prekes gali gaminti skirtingu metu 
(t.y. skirtingomis gamybos partijomis), dėl ko Prekės (kaip skirtingų 
gamybos partijų gaminiai) gali skirtis (audinio, odos, medienos ir/ar 
kt. atspalviais) ir tekstūra; 
5.5.3. Tam tikros Prekių dalys (atraminė dalis už pagalvių, sėdimųjų 
dalių šonai, ištiesiamasis čiužinys) yra aptraukiami iš pagalbinio 
audinio, kurio spalva gali skirtis nuo pagrindinio Prekės audinio 
spalvos; 
5.5.4. Tarp Pirkėjui pateiktų audinių, odų, medienos ir kt. pavyzdžių 
(biure, kataloguose, interneto svetainėje ir pan.) ir Prekės audinio yra 
galimi atspalvių, tekstūros, raštų skirtumai; 
5.5.5. Prekės, pagamintos iš natūralios odos ar dirbtinės odos yra 
slidesnės, nei pagamintos iš gobeleno; 
5.5.6. Minkštieji svetainės baldai yra skirti sėdėjimui ir poilsiui, bet ne 
nuolatiniam naudojimui, kaip miegamojo baldai; Svetainės baldams 
su miegama funkcija, naudojant kasdieniniam miegojimui, būtinai 
naudokite antčiužinį arba storesnį paklotą; 
5.5.7. Baldinio audinio, natūralios odos ir dirbtinės odos laisvumas 
ant minkšto baldo yra leistinas, nes atsiranda dėl natūralaus audinio 
tempimosi; 
5.5.8. Baldiniams audiniams, natūraliai odai, dirbtinei odai ir bendrai 
baldo išvaizdai; 
5.5.9. Trūkumams, atsiradusiems dėl: netinkamo naudojimo ir 
priežiūros; naudojimo ne pagal paskirtį; vagystės; stichinių nelaimių; 
gaisro; buitinių faktorių; tyčinio sužalojimo; instaliavimo, įrengimo, 
montavimo ar remonto darbų, atliktų ne Pardavėjo; į/ant Prekių 
patekusių pašalinių daiktų, medžiagų ar skysčių ir kitų išorinio 
poveikio sukeltų pažeidimų; 
5.5.10. Išvaizdos ir/ar kitiems kosmetiniams defektams, atsiradusiems 
dėl normalaus susidėvėjimo, atsiradusios gobeleno raukšlės, kurios 
išlyginamos rankos perbraukimu; 
5.5.11. +/- 5 cm baldų matmenų nukrypimams, lyginant su katalogo 
duomenimis; 
5.5.12. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumams; 
5.5.13. Lovos grotelių pakėlimo mechanizmui, jeigu čiužinio svoris yra 
didesnis kaip 40 kg;
5.5.14. Naujiems baldams skleidžiant specifinį kvapą, kuris vėdinant 
patalpas išnyksta; 
5.5.15. Visų tipų dovanoms, nepriklausomai nuo to kas yra jų 
gamintojas; 
5.5.16. Prekėms kurių trūkumai buvo aptarti iš anksto ir klientui 
sutikus dėl jų raštiškai. 
5.5.17. Išrinkus prekes ne pagal surinkimo instrukcijoje nurodytus 
brėžinius. 
5.6. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo 
Pirkėjui dienos. 
5.7. Ilgai sandėliuojama, neišpakuota prekė gali prarasti savo prekinę 
išvaizdą, gali atsirasti porolono susmigimų, audinio ar odos raukšlių; 
5.8. Transportavimo ar sandėliavimo metu, atsiradusios raukšlės 
ar klostės, atsistatys kelių dienų bėgyje tinkamai sustačius prekę 
kambario temperatūroje. 
5.9. Natūrali oda gali turėti paviršiaus faktūros nelygumus ir storio 
skirtumus. Natūralių žymių buvimas, tokių kaip: randai, grūdingos 
struktūros skirtumai, raukšlės, spalvų skirtumų niuansai yra tikros 
odos įrodymas, kuris atspindi unikalų gyvūno gyvenimą. Jie nėra 
laikomi defektu. 
5.10. sėdmaišiai yra pripildyti putų polistirolo kamuoliukų, kurie 
priklausomai nuo eksploatacijos intensyvumo išsisėdi – tai yra 
natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas, kuris 
nelaikomas prekės kokybės trūkumu. 
6. Reikalavimų dėl prekių trūkumų pateikimas 
6.1. Reikalavimai dėl Prekių trūkumų gali būti pareiškiami Pardavėjui, 
jeigu Pirkėjas: 
6.2. Prekių trūkumus nustato per garantijos terminą, ir 
6.3. Pateikia Pardavėjui raštišką prašymą, kuriame nurodo Prekių 
trūkumus ir Pirkėjo reikalavimą ir 
6.4. Prie prašymo prideda kasos aparato ar pirkimo – pardavimo 
kvitą, arba kitą Prekių pirkimą – pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį 
dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, mokėjimo 
kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir kt). 

6.5. Jeigu Pirkėjas neįvykdo 6.1, 6.2,6.3 punktuose nurodytų sąlygų, 
Pirkėjo reikalavimas vykdomas tik Pardavėjui sutikus. 
6.6. Pirkėjas reikalavimus dėl Prekių trūkumų turi pareikšti per 
protingą terminą, bet ne vėliau kaip per metus nuo Prekės perdavimo 
Pirkėjui dienos. 
6.7. Pirkėjas, pateikęs Pardavėjui reikalavimą dėl Prekių trūkumų, turi 
sudaryti sąlygas Pardavėjui įvertinti Prekių kokybę, t.y.: 
6.8. Sudaryti sąlygas Pardavėjo atstovams ir/ar Pardavėjo 
nurodytiems asmenims apžiūrėti ir įvertinti Prekių kokybę jų buvimo 
vietoje; 
6.9. Sudaryti sąlygas paimti Prekes jų apžiūrai ir kokybės įvertinimui; 
6.10. Pristatyti Prekes jų apžiūrai ir jų kokybės įvertinimui į Pardavėjo 
nurodytą vietą. 
6.11. Prieš pristatant ar atiduodant prekes garantiniam aptarnavimui, 
remontui ar restauravimui- jas išvalykite, tarpus tarp detalių 
išsiurbkite, čiužinio užvalkalus išvalykite. Nepalikite augintinio kailio 
likučių. Perduokite prekę švarią ir tvarkingą. Gamintojas pasilieka 
teisę Prekės nepriimti jei ji gali kelti antisanitarinę ar alergijos grėsmę. 
6.12. Garantijos sąlygas atitinkantys ir pagrįsti Pirkėjo reikalavimai dėl 
Prekių trūkumų, už kuriuos yra atsakingas Pardavėjas, tenkinami per 
protingą terminą. 
6.13. Garantijos laikotarpiu pakeitus Prekę nauja, pakeitus Prekės 
dalį, detalę, taip pat bet kokiu kitu būdu pašalinus Prekės trūkumus 
(atstačius kokybę), garantijos terminas nepratęsiamas ir baigiasi 
suėjus atitinkamam šiame garantiniame talone nustatytam garantijos 
terminui. 
6.14. Kitas Pirkėjo teises ir pareigas įsigijus netinkamos kokybės Prekę 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir įstatymai. 
DĖMESIO! 
Pirkėjo reikalavimas pakeisti Prekę analogiška preke arba grąžinti 
sumokėtus pinigus netenkinamas dėl šių priežasčių: jeigu Pirkėjui 
nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ir/ar 
komplektiškumas. 

Vartojimo instrukcijos aprašymas:
Garantija baldams suteikiama 12 mėnesių, tai yra labai ilgas 
laiko tarpas, tam, kad pirkėjas įsitikintų baldo sudedamųjų dalių 
patikimumu, tačiau per šį ilgą laiką netinkamai naudojant baldus, 
apgadinti, įvairiai pažeisti galima net ir patvariausius baldus, 
pagamintus is brangiausių, patikimiausių žaliavų.
Siekdami, kad baldai mūsų pirkėjui tarnautų ilgai, aprašome kaip 
reikia ir kaip negalima elgtis su baldais, kuriuo atveju pardavėjas 
prisiims atsakomybę, o kuriais atsakomybė dėl atsiradusių defektų 
bus priskirta tik pačiam vartotojui (vartotojas prisiima atsakomybę ir 
už šeimos narių, svečių, augintinių neleistiną baldų naudojimą).

Garantija nesuteikiama:
1) Dėl apmušalų spalvos pakitimo, dėl baldų naudojimo metu, 
spalvotų ar nespalvotų objektų poveikio baldams- rūbų (ypač 
džinsų), maisto, visų buitinių cheminių priemonių, taip pat valiklių 
poveikio, dėl nešvarumų poveikio, spalvos nusitrynimo. Dėl apmušalų 
spalvos ar mechaninio apmušalo pakitimo esant temperatūriniams 
ar apšviestumo poveikiams – saulės, šildymo prietaisų, apšvietimo 
lempų, cigarečių.
Aiškumui skiriame šio punkto kai kuriuos netinkamo naudojimo 
aspektus-įspėjame, jog dėvint džinsus jie dažnai nudažo viską- 
automobilio ar baldų odą, o juos skalbiant- kitus rūbus skalbiamus 
kartu, todėl dėl baldų apmušalo, nudažyto dėl sėdėjimo su džinsais- 
pardavėjas atsakomybės neprisiima.
Užtiškus ant apmušalų maistui, gėrimui, klijams, ar kt., valant dėmę 
bet kokiu valikliu ir pažeidus apmušalo struktūrą ar paviršiaus 
spalvą- tai jau tikrai ne pardavėjo kaltė ir atsakomybė, šią atsakomybę 
vienaraikšmiškai prisiima vartotojas, juk dėmė atsirado tik dėl jo 
neatsakingumo ar neatsargumo.
2) Dėl odinių apmušalų atsiradusio laisvumo, t,y. pasitampymo.
3) Išlankstomų, ištraukiamųjų miegamųjų mechanizmų braškėjimui 
juos naudojant, naudojant juos komforto nepakankamumui esant 
ar dėl jų miegamosios dalies elastingumo padidėjimo, atsiradusio 
naudojimo metu. 
4) Dėl atsiradusių įvairių pakitimų, odos dažų pablukimui, naudojant 
baldus viršsvorį turintiems asmenims.
5) Dėl pirkėjo įsivaizduoto baldų komforto neatitikimo.
6) Dėl gyvūnų daromos bet kokios įtakos baldams.
7) Dėl vaikų, paliktų be tėvų ar su tėvų priežiūra padaryto neleistino 
poveikio baldams.

Garantija suteikiama:
1) Medinių detalių lūžimui, kuris atsirado dėl gamyboje panaudotu 
brokuotų medžiagų.
2) Apmušalų plyšimui, atsiradusiam dėl brokuotos medžiagos.
3) Metalinės, plastikinės furnituros lūžimui, atsiradusiam dėl jų broko.
4) Miegamųjų mechanizmu užstrigimui (neišsilankstymui).
5) Siūlo trūkimui.
Garantija taikoma tik aprašytiems atvejams, vartotojui įrodžius, jog 
defektas atsirado ne dėl naudotojo netinkamo elgesio su baldais.
Nevalomų, neprižiūrimų, purvinų baldų apmušalams garantija 
netaikoma, kadangi tai savaime reiškia netinkamą baldų naudojimą.
Garantinės prekės pristatomos remontui pirkėjo sąskaita.

Baldų naudojimo taisyklės:
Minkštieji baldai skirti sėdėjimui ant jų sėdimosios dalies, miegojimui 
ant miegui skirtų mechanizmų (išlankstomi mechanizmai neskirti 
pastoviam miegojimui nepriklausomai nuo žmogaus svorio). Už 
baldų nevalymą ir dėl to atsiradusio didelio purvinumo, valymas 
stipriais cheminiais valikliais, už šokinejimą, neatsargų maisto 
naudojimą, gyvūnų laikymą ant baldų, pardavėjas neatsakingas, 
už defektus, atsiradusius dėl išvardintų veikų, atsakingas tik pats 
vartotojas. Už apmušalo defektus, atsiradusius dėl jų valymo 
nepasitarus su pardavėju, pardavėjas neatsako.
1) Nešokinėkite, nesėdėkite, nestovėkite ant minkštųjų baldų 
porankių, porankiai skirti rankai sėdint pasidėti.
2) Nestovėkite, nešokinėkite ant bet kurios minkštųjų baldų dalies, 
minkšti baldai skirti sėdėjimui.
3) Nesiremkite, nesėskite ant atlošo viršutinės dalies, tai patogu, 
tačiau yra rizika įplėšti net ir tvirtą apmušalą, ta vieta neskirta 
apkrovoms, tik nugaros atlošimui sėdint.
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