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Cadeira Setu® - Cuidados e Manutenção
O cuidado e a manutenção regular de sua Cadeira Setu da Herman Miller resultarão em muitos anos de excelente desempenho e satisfação. Para manter a qualidade
de seu produto Herman Miller, por favor siga os procedimentos de limpeza aqui descritos.
As instruções para o cuidado e a manutenção dos produtos Herman Miller são fornecidas como um serviço. Nenhuma garantia está implícita pois os resultados podem
variar.

Estrutura, Base H-Alloy, Kinematic Spine® e Braços
Para a limpeza normal, limpe a superfície com um pano macio umedecido com um detergente neutro e água morna. Enxágue completamente e seque com um pano
macio. Não use solvente ou materiais abrasivos para limpeza de cozinha.

Material da Suspensão Lyris®
Quando a limpeza normal for necessária, passe o aspirador usando o acessório de limpeza de estofamentos. A aspiração retira o pó e reduz a necessidade de uma
limpeza profissional.
Não escove o tecido ou utilize o acessório com escova rotativa do aspirador de pó. A escovação pode danificar permanentemente a suavidade e a natureza do tecido.

Limpeza de Manchas
Para evitar a mancha no tecido, molhe-a imediatamente com pano absorvente macio. Não seque totalmente a mancha ou ela pode se tornar permanente.
Quanto mais tempo a mancha permanecer no tecido mais difícil será a sua remoção.
Para manchas à base de água, como de café, refrigerantes, sucos de fruta ou leite, utilize produtos de limpeza à base de água (específicos para a limpeza de tecidos),
um pano limpo ou esponja macia, com água morna e sabão (com baixo teor alcalino).
Faça a limpeza com a espuma.

Nunca use água quente, a mancha se tornará permanente. Evite o esfregar demais.
Para manchas a base de óleo, como batom, gordura ou molho de salada, use um produto de limpeza com um pano ou esponja limpa e umedecida. Primeiro faça o
teste do produto de limpeza em uma área pequena e oculta. Se não houver manchas, círculos ou dano ao tecido ou a sua tonalidade, aplique o produto na área manchada, com movimentos leves e rápidos. Comece a limpeza nas bordas da mancha e prossiga até seu centro, tomando cuidado para não saturar o tecido. O K2r também é um produto que pode ser usado. Leia as instruções completas do rótulo do produto.
Não aplique água ou qualquer solução líquida em demasia no tecido.
Molhar demais o tecido com qualquer solução líquida pode resultar em dano permanente ao mesmo.
Não esfregue com força ou você poderá danificar o material do tecido ou romper suas fibras. Diversas aplicações leves são melhores do que uma aplicação pesada.
Absorva toda a solução e, em seguida, use outro pano ou esponja limpa umedecida em água fria para remover qualquer resíduo.
Deixe o tecido secar totalmente e então aspire bem antes de utilizar a cadeira. Se mancha resistir à limpeza, chame um profissional de limpeza.

Grandes Áreas
Se uma grande área for manchada, entre em contato com uma empresa de limpeza profissional.

Showroom São Paulo
Av. Brig. Faria Lima, 1800 - 10° andar - Jardim Paulistano
Tel 11 3034.1800

Showroom Rio de Janeiro
Rua Gomes Carneiro, 112 - 3° andar - Ipanema
Tel 21 2267.9795

Showroom Brasília
SCN QD 02 BL D Torre B - Sala 632
Centro Empresarial Liberty Mall - Asa Norte
Tel 61 3327.1404

