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 The structure is made of aluminium, a lightweight, ecological and recyclable material, and the top is made from 

stoneware. A prolonged exposure to sunlight and artificial light and washing, the products may undergo changes 

in color. 

 Under normal conditions of use and maintenance, Fast offers 2 year warranty from the date of production for 

any manufacturing defect. The warranty dfoes not cover any deterioration caused by normal wear and tear over 

time, failure to observe the warnings. Improper use of the product, maintenance and assembly not in 

accordance with the above instructions. The warranty is valid only upon presentation of the receipt together 

with this certificate.  

 The warranty certifies that the product is original from Fast. A company that designs and manufactures in Italy. 

This table is produced for both indoor and outdoor spaces for contract or residential projects. They guarantee 

high quality standards against atmospheric agents, corrosion and structural defects. 

 Use the products properly. Use trivet to place something hot on a table. 

 Place the products on even and smooth surfaces. 

 Move products by lifting, not dragging. 

 Do not sit or stand on tables.  

 It does not absorb liquid and if used properly as a table will not crack. 

 WATER, WINE AND OIL RESISTANT – it is used like a normal stoneware for floors.  
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 Σκελετός από αλουμίνιο, ένα ελαφρύ, οικολογικό και ανακυκλώσιμο υλικό. Το καπάκι είναι πήλινης κατασκευής 

(αμμοπηλός, ψαμμίτης και παρεμφερή). Με παρατεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως, το τεχνητό φως καθώς και το 

πλύσιμο τα είδη μπορεί να παρουσιάσουν χρωματικές αλλαγές. 

 Κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης, ο Fast προσφέρει 2 χρόνια Εγγύηση από την ημερομηνία 

παραγωγής που καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα κατά τη παραγωγή. Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε 

χειροτέρευση που προκαλείται: 

o  με τη παρέλευση του χρόνου από συνήθη χρήση και φθορά ή από τη μη τήρηση των οδηγιών-

προειδοποιήσεων.  

o από μη σωστή χρήση, συναρμολόγηση ή συντήρηση του είδους παρά τις σχετικές οδηγίες.  

              Η εγγύηση είναι έγκυρη μόνο με τη παρουσίαση της απόδειξης αγοράς μαζί με το παρόν πιστοποιητικό. 

 Η εγγύηση πιστοποιεί ότι το είδος είναι γνήσιο κατασκευασμένο από το Fast, που σχεδιάζει και κατασκευάζει στην 

Ιταλία. Το τραπέζι αυτό παράγεται για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους για οικιακή 

ή/και επαγγελματική-εμπορική χρήση. Η παραγωγός εταιρεία εγγυάται ότι το τραπέζι είναι υψηλής ποιότητας 

και αντέχει στις αντίξοες ατμοσφαιρικές συνθήκες, τη διάβρωση και δεν έχει κατασκευαστικά ελαττώματα. 

 Χρησιμοποιείτε τα είδη σωστά. Χρησιμοποιείστε επιτραπέζιες προστατευτικές βάσεις όταν θα τοποθετήσετε πολύ 

ζεστά σκεύη ή αντικείμενα πάνω στο τραπέζι. 

 Μετακινείτε τα είδη ανασηκώνοντας τα, μη τα σέρνετε στο έδαφος. 

 Τοποθετείτε τα είδη σε ομαλές και επίπεδες επιφάνειες. 

 Μη κάθεστε ή στέκεστε πάνω στο τραπέζι. 

 Το τραπέζι δεν απορροφά τα υγρά και, αν χρησιμοποιείται σωστά, δεν θα παρουσιάσει ρωγμές. 

 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΛΑΔΙ – Παρόμοιας χρήσης και συμπεριφοράς όπως τα πέτρινα-πήλινα 

δάπεδα.  

   

 

 


