
Οδηγίες Χρήσης και Συντήρησης Ειδών Κινητής Επίπλωσης 

Οι οδηγίες που παρέχονται από τη Seccom Ltd («ο Πωλητής») πρέπει να μελετηθούν 
προσεκτικά και να ακολουθούνται από το Πελάτη-Χρήστη («ο Χρήστης») αφού η μη 
συμμόρφωση με αυτές είναι πιθανόν να επιφέρει βλάβες, ζημίες στα είδη κινητής 
επίπλωσης ή μείωση της ποιότητας ή απόδοσής τους.  

Γενικά 

Ο Χρήστης πρέπει, ακόμη και πριν ή και κατά τη διαπραγμάτευση για αγορά, να ζητήσει 
από το Πωλητή να του επιδειχθεί η χρήση του είδους και να του επισημανθούν σημεία 
που πρέπει να προσέξει κατά τη χρήση και συντήρηση του είδους. Σε περίπτωση που ο 
Χρήστης θα διαθέσει το είδος για χρήση και από άλλα πρόσωπα (π.χ. υπαλληλικό 
προσωπικό, μέλη της οικογενειάς του) θα πρέπει να ενημερώσει-εκπαιδεύσει τα 
πρόσωπα αυτά σχετικά με τη χρήση-συντήρηση και να ζητήσει από το Πωλητή να 
συνδράμει. Αν μετά τη σχετική επίδειξη της χρήσης του είδους ή/και μετά την ανάγνωση 
των οδηγιών χρήσης, ο Χρήστης έχει απορίες, ο Πωλητής είναι πρόθυμος να επαναλάβει 
την επίδειξη χρήσης ή εκπαίδευσης.    

 
Α. Καθίσματα Γραφείου 

 

1) Τα είδη αυτά, εκτός από τα καθίσματα του πολύ ειδικού τύπου των καθισμάτων 
βαρετής χρήσης (“Heavy Duty Chairs”) διατίθενται για καθημερινή συνολική χρήση 
μέχρι οκτώ (8) ωρών για συνολικό διάστημα χρήσης 220 ημερών. Πρέπει να 
αποφεύγεται η χρήση πέραν από τα πιο πάνω όρια. 

2) Τα καθίσματα, εκτός αν ανήκουν σε ειδικούς τύπους καθισμάτων, κατασκευάζονται 
για χρήση από άτομα βάρους μέχρι 120 Κιλών.   

3) Η χρήση των μοχλών και των μηχανισμών πρέπει να γίνεται με ομαλό τρόπο 
σύμφωνα με τις εξειδικευμένες οδηγίες χρήσης τους.  

4) Ο Χρήστης πρέπει να αποφεύγει ενέργειες που μπορεί να επιβαρύνουν τη ποιότητα 
ή την αντοχή των καθισμάτων (π.χ. να στέκεται πάνω στην έδρα του καθίσματος ή 
στο υποπόδιο, στους αγκώνες του ή να το χρησιμοποιεί σαν σκάλα). 

5) Τα είδη να τοποθετούνται μακρυά από εστίες υπερβολικού κρύου ή ζέστης. 

Β. Έπιπλα Γραφείου, Καθίσματα-Πολυθρόνες-Σκαμπό-Τραπέζια για οικιακή ή 
επαγγελματική χρήση (Επαγγελματικά Γραφεία, Γραφεία εταιρειών, ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα κτλ.). 

1) Για τα είδη αυτά ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, τα πιο πάνω στο Α.  
2) Μεταλλικές, ξύλινες επιφάνειες, επιφάνειες από πλαστικό υλικό: 

➢ Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με ένα καθαρό πανί και ελαφρά ζεστό νερό. 
➢ Μην χρησιμοποιείτε χημικά υγρά ή κρέμες (π.χ. δυνατά απορρυπαντικά, ή 

χλωρίνες) ή αποξεστικά σφουγγαράκια. 
➢ Για επίμονους λεκέδες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρή ποσότητα υγρού 

πλυσίματος πιάτων διαλυμένη σε νερό. 



➢ Σε περίπτωση που οποιοδήποτε υγρό χυθεί στην επιφάνεια πρέπει να 
σκουπιστεί άμεσα.  

➢ Αποφεύγετε τη τοποθέτηση στις ξύλινες ή γυάλινες επιφάνειες ποτηριών και 
άλλων σκευών με πολύ παγωμένο ή πολύ ζεστό περιεχόμενο χωρίς 
προστατευτικό σουβέρ/σουπλά. 

➢ Γυάλινες επιφάνειες: χρήζουν ειδικής προσοχής παρόλο που τα περισσότερα 
είναι γυαλιά ασφαλείας (tempered). Είναι ευαίσθητες επιφάνειες και γενικά η 
έκθεση σε συνθήκες υπερβολικού κρύου ή ζέστης επηρεάζει την εμφάνισή τους. 
Αποφεύγετε να τοποθετείτε απ’ ευθείας πάνω στη γυάλινη επιφάνεια βαριά 
αντικείμενα ή να τη καθαρίζετε με σκληρά πανιά ή να χρησιμοποιείτε χημικά 
καθαριστικά εκτός των εγκεκριμένων ειδικών καθαριστικών γυαλιών που 
κυκλοφορούν στην αγορά.      

 
Γ. Έπιπλα για χρήση και σε Εξωτερικούς Χώρους 
 
Τα έπιπλα που χρησιμοποιούνται σε ακάλυπτους χώρους (κήπους, βεράντες, κοντά σε 
πισίνες κτλ.) πρέπει να προστατεύονται από τις καιρικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες. Η 
διαρκής έκθεση στον ήλιο ή σε ψηλές θερμοκρασίες, τη παρατεταμένη υγρασία ή σε 
σημεία κοντά στη θάλασσα επιφέρει αλλοιώσεις στη στιλπνότητα και στους 
χρωματισμούς καθώς και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις στην εμφάνισή τους. Τα έπιπλα 
θα έχουν σίγουρα περισσότερα χρόνια ζωής αν τοποθετούνται σε καλυμμένους χώρους. 
Σε κάθε περίπτωση, όταν τα έπιπλα δεν χρησιμοποιούνται  πρέπει να καλύπτονται με 
ένα αδιάβροχο σκέπασμα. Αν τοποθετήσετε τα έπιπλα σε ανοικτό χώρο τους 
καλοκαιρινούς μήνες, θα ήταν σκόπιμο να τα μεταφέρετε σε καλυμμένο χώρο για το 
χειμώνα. Ιδιαίτερα τα μαξιλάρια πρέπει να μεταφέρονται σε καλυμμένο χώρο τα βράδια. 
Επιπρόσθετα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα έπιπλα από ξύλο διέρχονται ένα 
στάδιο τακτοποίησης–προσαρμογής-χρωματικών αλλαγών. Μεταβολές-αλλοιώσεις της 
φύσης αυτής είναι φυσικό να γίνονται και δεν αποτελούν χειροτέρευση της ποιότητάς 
τους. Πιο κάτω θα βρείτε οδηγίες για συγκεκριμένες επιφάνειες: 
 
 
 
 

Συντήρηση των επίπλων από ξύλο: 

 
 
 
Οι ξύλινες επιφάνειες από ξύλο πρέπει να προστατεύονται από την υπεριώδη 
ακτινοβολία και τις επιβλαβείς καιρικές συνθήκες. Εισηγούμαστε τη χρήση, μία φορά το 
χρόνο ή όταν είναι απαραίτητο, βερνικιού εμποτισμoύ νερού για ξύλα. Τα βερνίκια αυτά 
στεγνώνουν γρήγορα, αναπνέουν, αντέχουν στο νερό, απλώνονται εύκολα και δεν 
εμφανίζουν ρωγμές ή ξεφλουδίσματα. Σε αντίθεση με άλλα βερνίκια-στεγανωτικά με βάση 
λάδι, θα στεγανοποιήσει το ξύλο αλλά θα το αφήσει να φαίνεται στην φυσική του μορφή 
και αποχρωση. 



Έπιπλα από αλουμίνιο ανοδιωμένο ή με επίχρισμα βαφής πούδρας (powder coating) με 
την ηλεκτροστατική μέθοδο) 

  

 

 

 
 
 
 
             
Για το καθαρισμό χρησιμοποιείστε ένα καθαριστικό προϊόν (Metal Cleaner) βάσης νερού 
που να μην είναι τοξικό. Απλώνουμε το υγρό με ένα σφουγγαράκι ή ένα μαλακό πανί 
στην επιφάνεια και το αφήνουμε να δράσει περίπου για ένα λεπτό. Σκουπίζουμε με ένα  
μαλακό πανί και ακολούθως ξεπλένουμε καλά με καθαρό νερό.    
 
 
 
Για ελαφρά γδαρσίματα στο μέταλλο χρησιμοποιείστε ένα ειδικό  
προϊόν επιδιόρθωσης βαφής (paint touch up kit) που μπορείτε να  
το προμηθευτείτε από τη Seccom Ltd ή να το βρείτε στα καταστήματα  
ειδών περιποίησης αυτοκινήτων. 
Ακολουθείστε τις σχετικές οδηγίες του προϊόντος. 
 
 
 
Eιδικά πλέγματα-λουριά (“sling and straps”) από πολυεστερικά νήματα καλυμμένα με 
ειδικές συνθετικές ουσίες (“vinyl”), συνθετικές φίμπρες (wickers).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για το καθαρισμό χρησιμοποιείστε ένα καθαριστικό προϊόν (Sling & Woven Cleaner) 
βάσης νερού που να μην είναι τοξικό ή ένα ελαφρύ απορρυπαντικό. Απλώνουμε το υγρό 
με ένα σφουγγαράκι ή ένα μαλακό πανί στην επιφάνεια και το αφήνουμε να δράσει 
περίπου για ένα λεπτό. Τρίβουμε ελαφρά και καθαρίζουμε με ένα βρεγμένο σφουγγαράκι. 
Ακολούθως ξεπλένουμε καλά με καθαρό νερό. 
 



Μαξιλάρια 
 
Γενικά πρέπει συχνά να βουρτσίζουμε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες  
από τα μαξιλάρια και να καθαρίζουμε τους λεκέδες και τις κηλίδες  
από υγρά μόλις επισυμβούν. Τα καλύμματα πρέπει πάντα να  
αφαιρούνται προτού τα καθαρίσουμε ή τα πλύνουμε.  
 
 

❖ Γενικός Καθαρισμός καλυμμάτων 
o Βουρτσίστε σκόνη και ακαθαρσίες. 
o Ετοιμάστε διάλυμα (1:16) ελαφρού απορρυμαντικού σε χλιαρό νερό (30º C) 

και χρησιμοποιείστε ένα απορροφητικό σφουγγαράκι ή μία μαλακή τριχωτή 
βούρτσα για να καθαρίσετε αφήνοντας το υγρό να μουλιάσει στο ύφασμα. 

o Ξεβγάζουμε τα υπολείμματα του διαλύματος και αφήνουμε το κάλυμμα να 
στεγνώσει στον αέρα. 

❖ Αφαίρεση λεκέδων 
o Χρησιμοποιούμε ένα μπουκαλάκι-ψεκαστήρα με ελαφρύ απορρυπαντικό σε 

νερό. Ψεκάζουμε και απλώνουμε τρίβωντας ελαφρά το υγρό στο λεκέ με ένα 
σφουγγαράκι ή πολύ μαλακή τριχωτή βούρτσα. 

o Ξεβγάζουμε προσεκτικά τα υπολείμματα του ψεκάσματος και αφαιρούμε την 
υγρασία με ένα καθαρό μαλακό πανί ή ένα απορροφητικό σφουγγαράκι.  

o Αφαιρουμε από το κάλυμμα το νερό που έχει παραμείνει με μία ηλεκτρική 
σκούπα υγρού καθαρισμού (wet vacuum cleaner) ή με το απορροφητικό 
σφουγγαράκι. 

o Αφήνουμε το κάλυμμα να στεγνώσει στον αέρα. 
❖ Πλύσιμο καλυμμάτων 

o Πλύσιμο στο χέρι 
▪ Βουρτσίστε σκόνη και ακαθαρσίες. 
▪ Ετοιμάστε διάλυμα (1:16) ελαφρού απορρυμαντικού σε χλιαρό νερό 

(30º C) και μουλιάστε το κάλυμμα χρησιμοποιώντας, αν χρειάζεται, 
ένα απορροφητικό σφουγγαράκι ή μία μαλακή τριχωτή βούρτσα. 

▪ Ξεβγάζουμε προσεκτικά ώστε να φύγουν όλα τα υπολείμματα του 
διαλύματος. 

▪ Αφήνουμε το κάλυμμα να στεγνώσει στον αέρα. 
o Πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων 

Πλένουμε στους 30ºC περίπου με ελαφρύ απορρυπαντικό ρούχων σε 
χαμηλή δοσολογία. Στεγνώνουμε στον αέρα. 

o Χρήσιμες οδηγίες 

Μην χρησιμοποιείτε: 

• Στεγνό καθαρισμό (Dry Cleaning) 

• Δυνατά απορρυπαντικά ή λευκαντικά.  

• Σιδέρωμα (Ironing, Steam Ironing). 

• Στεγνωτήριο (Tumble Dryer) 



 

Επιφάνειες από HPL(High Pressure Laminate) ή Topalit 

 

Το HPL και το Topalit είναι πολύ ανθεκτικά υλικά που γενικά  

αντέχουν  αρκετά στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη  

ακτινοβολία.  

 
 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να καθαρίζουμε συχνά τις επιφάνειες με ένα 
καθαρό πανί και ένα ελαφρά ζεστό διάλυμα νερού με ουδέτερο απορρυπαντικό. 
Ιδιαίτερα, αν στην επιφάνεια χυθούν υγρά όπως π.χ. κρασί, καφές, σάλτσα ντομάτας, 
λάδι ή όξινα προϊόντα όπως π.χ. ξύδι, πρέπει να τα σκουπίζουμε καλά αμέσως.  
 
 
 
 

 
 
 



Use and Maintenance Instructions for Mobile Furniture Items 

The Customer-User (“the User”) must study carefully and adhere to the following 
instructions by Seccom Ltd (“the Seller”) as non-compliance to them may cause 
breakdowns or damages to the items of mobile furniture or diminish their quality or 
performance.  

General 

Even before or during the sale negotiations for an item, the User should ask the Seller to 
demonstrate the use of the item and to stress the points that need special attention when 
using or maintaining the item. In case the User is to invite or delegate/authorize other 
person/s (e.g. colleagues, company personnel, family members) to use the item, the User 
should inform and train such person/s on the use and maintenance of the item and ask 
the Seller’s assistance. If the User, after the demonstration or after studying the present 
instructions, has still queries or needs clarifications, the Seller is eager to repeat 
advising, demonstration and/or training. 

A. Office Chairs-Seating items   

1) Apart from the special type “Heavy duty Chairs”, all other chairs and seating items are 
supplied and sold for a total daily use of up to eight (8) hours and for a total yearly use 
of 220 days. Their use beyond above limitations should be avoided. 

2) Chairs and seating items, unless being of a special type, are manufactured for use by 
persons of up to 120 Kgs weight.  

3) The handling of the levers and mechanisms should be done smoothly, following the 
specific use instructions. 

4) The User must not act in any way that may jeopardize the endurance of the items (e.g. 
standing on the seats, the footrest, the armrests, or to use the item as a ladder). 

5) The items should be placed away from sources of excessive cold or heat. 

 
B. Office Furniture, Chairs-Armchairs-Stools-Tables for Home or Professional use 
(Offices, Company Offices, Hotels, Restaurants, Cafeterias etc.) 
 

1) Having in mind that some differences may exist, the points in A. above are also valid 
for this category of items as well. 

2) Metal Surfaces, Wood Surfaces, Surfaces of Plastic Materials. 
➢ Cleaning should be done using a clean cloth and mildly warm water. 
➢ Do not use chemicals or creams (e.g. strong detergents or chlorine) or abrasive 

sponges. 
➢ For stubborn stains you may use a small amount of hand wash detergent diluted 

in water. 
➢ If a liquid is spilled on the surface, it should be wiped off immediately.  
➢ Wooden or glass surfaces: do not place on them glasses, pots or the like when 

containing a very cold or hot content without using protective mats. 



➢ Glass surfaces: although most of the glasses are tempered, special attention 
should be given to such sensitive surfaces as, when exposed to excessive cold 
or heat, their appearance is affected. We should also avoid placing heavy 
objects on them or clean same with hard cloths or cleaning chemicals other 
than the special glass cleaners that are sold in the market.   

 

 

C. Furniture for use both Indoors and Outdoors 

The items used in uncovered areas (gardens, verandas, near pools etc.) should be 
protected from the weather and atmospheric conditions. The constant exposure of the 
items to the sun or high temperatures, prolonged humidity, or at areas near the sea, 
brings about deterioration of their glossiness and colorings and, generally entails 
adverse effects on their appearance. Placing the furniture inside covered areas will surely 
increase their use life. In any case, when the items are not in use, they should be covered 
with a watertight covering. If the items are placed in an uncovered area during the 
summer, it is advisable to move them in a covered area for the winter. Particularly, as 
regards the furniture cushions, they should always be transferred to a covered area at 
night. Furthermore, it should be well noted that the wooden furniture and timbers go 
through a settling period with adaptations in appearance and color. Such adaptations are 
quite natural and do not constitute deterioration of their quality. Here in below the basic 
instructions for specific surfaces are outlined:        
 
 
 
 
 
 
 
Wooden Furniture/Surfaces 

 
 
 
 

To protect teak surfaces against UV radiation and adverse weather conditions we 
recommend, the use (once a year or when necessary) of a water-based impregnation 
wood varnish (advantages: fast drying, breathable, water resistant, easy application, non-
cracking, non-peeling).  Unlike an oil-based sealer, the water base varnish will seal the 
wood but leave it looking raw at its natural color tone. 

 

 



Anodized / Powder-coated Aluminium 

  

 

 

 
 
 
 
For the cleaning process use a water-based non-toxic product (Metal Cleaner). Spray and 
apply to the surface with a soft cloth or sponge and allow the liquid to soak for about one 
minute. Brush clean with a soft cloth and then rinse well with clean water.    
 
 
 
For minor scratches on the metal surface use a special paint touch up kit 
sold by Seccom Ltd or at the Car Care stores. 
Follow the product instructions. 
 
 
            
    
 
 
Slings and Straps, Wickers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For the cleaning process use a water-based non-toxic product (Sling & Woven Cleaner) 
or a mild detergent. Spray and apply to the surface with a soft cloth or sponge and allow 
the liquid to soak for about one minute. Brush clean with a soft scrubbing pad and water. 
Then rinse well with clean water.    
 
 
 
 
 



Cushions 
 
 
In principle, we should often brush the dust and dirt away from the 
cushions and clean the spills and stains as soon as they occur. 
The cushion covers must be removed from the cushion filling 
prior to any cleaning.    
 

❖ General Cleaning of Covers 
o Brush off any dust or loose dirt. 
o Prepare a cleaning solution of 1:16 mild detergent to lukewarm water (30º C). 

Use a sponge or a soft bristle brush to clean. Allow cleaning solution to soak 
into the fabric. 

o Rinse thoroughly to remove all soap residue. 
o Allow fabric to air dry. 

 

❖ Spot Cleaning of Covers 
o Use a spray bottle containing a mild detergent in water. Work the solution into 

the stain by lightly scrubbing the area with a sponge or a very soft bristle brush. 
o Rinse thoroughly to remove all soap residue and blot excess moisture with a 

clean, soft towel or sponge. 
o Wet-vacuum or blot excess water. 
o Air dry the cover. 

 

❖ Washing the Covers 
o Hand Washing 

▪ Brush away dust and dirt. 
▪ Soak fabric in a solution of 1:16 mild detergent to lukewarm water (30º C). 
▪ Use a sponge or a soft bristle brush as necessary. 
▪ Rinse thoroughly to remove all soap residue. 
▪ Air dry the cover. 

o Machine Washing 

Wash at about 30º C with a mild laundry detergent at a low dosage. Air dry the 
cover. 

o Useful Tips 
     DO NOT: 

▪ Dry Clean 
▪ Use bleach 
▪ Use aggressive detergents 
▪ Iron or team iron 
▪ Tumble dry  



 
 
 
HPL(High Pressure Laminate) or Topalit Tops/Surfaces 

 

HPL and Topalit are very strong and durable materials that they  

are UV and weather resistant.  

 

 
Despite the above material properties, we should often wipe the surfaces with a clean 
cloth and warm, diluted, neutral detergent. Spillages of wine, coffee, ketchup, oils and 
acidic substances such as vinegar, should always be wiped clean immediately. 
 
 
 
 
 


