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Näin otat käyttöön 
uuden Nap-daybedin
 
1. Tee tilaa paketin purkamiselle. Varmista, ettei 
lattialla ole teräviä esineitä, jotka voivat naarmuttaa 
runkolevyn pintaa. Nosta ensin daybedin patja sivuun. 
Pura tämän jälkeen daybedin runkolevy paketista 
ja aseta se ylösalaisin lattialle auki levitettyjen 
pakkausmateriaalien päälle.

2. Avaa jalkapaketti, joka sisältää jalkojen kiinnitysruuvit 
sekä kuusiokoloavaimen. Ruuvaa jalat tiukasti kiinni 
pohjalevyyn (5 ruuvia / jalka). Daybedin jalkojen kiristys 
on syytä suorittaa muutaman kuukauden välein tai 
ainakin muutaman kuukauden kuluttua tuotteen 
käyttöönotosta.

3. Kiinnitä daybedin jalkoihin huopatarrat ja rungon 
pohjaan Hakolan tunnistetarra. Tämän jälkeen nosta 
daybed varovasti oikeinpäin. Kun liikutat daybediä, 
teethän sen nostamalla, ei vetämällä.

4. Aseta liukuesteenä toimiva kumimatto runkolevyn 
päälle, ja kumimaton päälle daybedin patja.

5. Kiinnitä lopuksi pyöreä putkityyny patjaan tyynyssä 
olevalla remmillä, jonka päässä olevat tarrat pitävät 
tyynyn paikoillaan.

Hoito- ja pesuohjeet

PERUSHUOLTO

Sekä kangas- että nupukkinahkapäällysteisen 
daybedin perushuoltoon kuuluu patjaosan imurointi 
säännöllisesti matalalla teholla tekstiilisuulakkeella. 
Pehmeä tekstiilisuulake ei naarmuta tai aiheuta 
hankaumia tuotteeseen. Perushuoltoon kuuluu myös 
tarvittaessa puuosien pyyhkiminen nihkeällä liinalla 
ilman pesuaineita.

EASY CARE -KANKAAN PESUOHJE

Suurin osa verhoilukankaistamme on vesipestäviä. 
Emme kuitenkaan suosittele pesemistä turhan usein. Jos 
kankaiseen Nap-daybediin tulee tahra, kannattaa se 
ensisijaisesti puhdistaa jäähtyneellä keitetyllä vedellä, 
joka ei jätä kalkkitahroja Day-bedin  kangaspintaan. 
Mikäli tahra ei lähde keitetyllä vedellä, tulee tahra 
irrottaa tekstiilipesuaineen avulla.

Irrota päällinen avaamalla vetoketju; taivuta patjaa 
pitkittäissuunnassa keskeltä kahtia, jolloin päällisen 
irrottaminen ja takaisin laittaminen käy helpommin. 
Patjan taivuttaminen vähentää vetoketjun rasitusta. 
Kankainen päällinen pestään nurinpäin käännettynä, 
vetoketju kiinni. Kankainen päällinen kannattaa asettaa 
pesun jälkeen paikalleen hieman kosteana, jolloin se 
kuivuu lopulliseen muotonsa parhaiten.

Pese kankainen päällinen pesukoneessa 30 asteen 
hienopesuohjelmalla. Päällinen pestään väljässä 
vedessä, mietoa pesuainetta käyttäen. Linkousta ei 
suositella. Lisätietoja verhoilukankaidemme pesusta 
löydät osoitteesta: https://hakola.fi/kankaat/ 

VILLAKANKAAN HOITO

Villakankaisen Nap -daybedin puhdistamiseen 
suosittelemme kuivapesua.

NUPUKKINAHAN HOITO

Nupukkinahalla verhoiltu Nap Leather -daybed tulee 
puhdistaa kuivalla liinalla tai pehmeällä nahalle 
tarkoitetulla harjalla. Nupukkinahasta valmistettua 
päällistä ei tule pyyhkiä kostealla liinalla, koska 
nupukkinahan huokoinen materiaali imee helposti 
kosteutta. Jos nupukkinahkaisen daybedin päälliselle 
läikkyy nestettä, tulee nahka pyyhkiä kuivalla liinalla 
välittömästi. Nupukkinahkaista pintaa ei tule käsitellä 
millään nestemäisillä tai kemiallisilla aineilla.

Käyttämämme materiaalit

Hakolan sohvien ja nojatuolien rungoissa käytetään 
kotimaista massiivipuuta ja vaneria - emme siis käytä 
lastulevyä. Rungot ostamme alihankintana paikallisilta 
puusepiltä Etelä-Pohjanmaan alueella.

Daybedin patja valmistetaan Etelä-Pohjanmaalla. 
Patjassa käytämme vaahtomuovia, jonka päällä on 
mukavan tunnun tuova vanukerros. 

Tuotteidemme laadukkaat materiaalit ja turvalliset 
kankaat ovat pitkän iän tae ja meille suuri ylpeyden 
aihe.


