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Kaykay yapmanın stilize biçiminden çıkmıș olan Leo tabure, yeni 
yașamlarına kolaylıkla uyum sağlamaktadır. Hem eğlenceli, hem ișlevsel 
hem de kolay tașınabilme özelliği olan Leo tabure, çalıșma alanlarınız 
için pratik bir çözüm ortağıdır.

Oturağının alt kısmında bulunan ayar düğmeleri sayesinde, istediğiniz 
yüksekliği kolayca ayarlanabilen, hafif olması sebebiyle farkı mekanlara 
hızlıca tașınabilen ergonomik yapılı Leo tabure yeni yașam tarzınızın 
mükemmel yorumcusudur.

Yeni yașam 
tarzının 
mükemmel 
yorumcusu.

Leo



Nurus’u tercih ettiğiniz
için teșekkür ederiz.

Çift taraflı yükseklik ayar düğmesi



Talimatlar yalnızca tavsiye niteliğindedir. Genel yüzeyleri temizlemek için 
nemli bir bez ve çevre dostu temizlik ürünleri kullanmanızı tavsiye ederiz. 
Mobilyalara düzenli ve sık sık bakmanın çok önemli olduğunu belirtmek 
isteriz. Herhangi bir temizlik ürününü kullanmadan önce lütfen göze 
çarpmayan bir noktada test ediniz.

Döșeme Kumașları: 
Leke çıkarma: Taze lekeler genellikle emici, tüy bırakmayan bir sünger veya 
bezle hemen silinerek hızlı bir șekilde çıkarılabilir. Lekenin dıș kenarından 
bașlayın ve merkeze doğru ilerleyin. Kireç kalıntısını önlemek için normal ev 
tipi damıtılmıș su kullanmanızı öneririz.
İnatçı lekeler: Kuru lekeleri yumușak bir fırça ile hafifçe fırçalayın. Lekenin 
türüne bağlı olarak çözücülerin kullanılması gerekebilir. Solvent bazlı 
herhangi bir temizlik ürünü kullanmadan önce lütfen bir uzmana 
danıștığınızdan emin olun.

Plastik:
Koltuğunuzu uzun süre direkt güneș ıșığına maruz bırakırsanız rengi 
değișebilir. Plastiği temizlemek için lütfen yumușak, nemli, așındırmayan bir 
bez kullanın. Daha sonra nazikçe kurutma önerilir.
Leke çıkarma: Leke çıkarmak için, piyasada satılan yumușak bir temizleyici 
kullanmanızı öneririz. Yüzeye zarar verebileceğinden asla așındırıcı temizlik 
maddeleri veya çok amaçlı temizleyiciler kullanmayınız. 

Bakım Talimatları



Bakım Talimatları

Metal: 
Leke çıkarma: Cilalı çok parlak, mat krom ve alüminyum yüzeylerdeki 
kirletici maddelerin hızlı bir șekilde çıkarılması için, temiz, yumușak  bir 
beze cam temizleyici uygulayın ve ardından yüzeyi yumușak bir bezle 
kurulayın. Paslanmaz çelik için özel bir paslanmaz çelik bakım spreyi, çelik 
temizleyici veya deterjan kullanmanızı öneririz. Toz boya kaplı yüzeyler, pH 
nötr (pH 5-8) deterjanlardan veya temizlik ürünlerinden yapılmıș sulu 
çözeltiler ve yumușak, așındırıcı olmayan bezler veya endüstriyel pamuklu 
bezlerle temizlenmelidir. Yüzeyin çizilmemesi için metal yüzeyleri daima 
nazikçe ve ovalamadan temizleyin. Asla granül maddeler, asetik asit veya 
sitrik asit içeren temizleyiciler kullanmayınız.

Ahșap: 
Ahșaptan yapılmıș mobilyalar bulunduğu ortamda aldığı ıșıktan dolayı renk 
değiștirir. Sıcaklık ve nemdeki așırı dalgalanmalar çatlama ve eğilmelere 
neden olur. Lekeleri ve diğer hasarları önlemek için sıvılar hemen 
silinmelidir.
İnatçı Lekeler: Masif ahșap ve kaplama yüzeyleri temizlemek için yumușak, 
hafif nemli ve deterjanlı bir bez yeterlidir. Islak yüzeyler hemen bir bezle 
kurutulmalıdır. Sert temizlik maddeleri, silikon veya așındırıcı içeren bakım 
ürünleri kullanmayın. Mümkünse temizlerken yüzeyi ovalamaktan kaçınınız.
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