
Οι δερματίνες, τα τεχνοδέρματα, τα δέρματα, να 
καθαρίζονται με ένα νωπό μαλακό ύφασμα. 

Στις κεραμικές και γυάλινες επιφάνειες χρησιμο-
ποιήστε ένα ήπιο καθαριστικό τζαμιών και σκου-
πίστε το με ένα μαλακό ύφασμα.

Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή καθαριστικά 
που περιέχουν ασετόν, αμμωνία, χλωρίνη ή 
οποιασδήποτε μορφής χημικούς διαλύτες.

        ΠΡΟΣΟΧΗ 
Τα προϊόντα μας προορίζονται μόνον για χρήση 
σε εσωτερικούς χώρους.

Η UNICO εγγυάται για την ποιότητα των πρώτων 
υλών που χρησιμοποιεί, την άριστη κατασκευή 
και συναρμογή των προϊόντων της.

Σε περίπτωση που το προϊόν εμφανίσει οποιοδήπο-
τε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 
κατάστημα που το αγοράσατε ή την εταιρεία μας.

GR

ΤΟ ΕΠΙΠΛΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ UNICO
Η UNICO από το 1973 παράγει προϊόντα με έμ-
φαση στην επιλογή νέων υλικών και καινοτόμων 
σχεδίων, παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη 
πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Η χρήση ποιοτικών υλικών, η προσοχή στις λε-
πτομέρειες και η αγάπη για το έπιπλο είναι οι κι-
νητήριες δυνάμεις που οδηγούν την εταιρεία να 
δημιουργεί μοναδικά έπιπλα, σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα εξολοκλήρου στην Ελλάδα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

Για τον καθαρισμό των ξύλινων και μεταλλικών στοι-
χείων χρησιμοποιείστε ένα ήπιο καθαριστικό αραιω-
μένο σε νερό και σκουπίστε με ένα μαλακό ύφασμα. 

Τα υφάσματα επένδυσης είναι προτιμότερο να 
καθαρίζονται με στεγνό καθάρισμα, όπου αυτό 
είναι δυνατόν.
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THIS FURNITURE IS MADE BY UNICO
UNICO Since 1973 is producing furniture pieces, 
emphasizing on use new materials and innovative 
design, creating a complete proposal for the mod-
ern way of living.

The use of quality materials, attention to detail, 
and love for furniture, are the driving forces that 
lead the company to create unique pieces, de-
signed and made in Greece.

        ATTENTION

Our products are designed for indoor use only.

UNICO guarantees the quality of the materials it 
uses and the manufacture of its products.

If the product is defective or appears any problem, 
please contact the retailer or with Unico.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

To clean the wooden and metal parts, use a mild 
detergent diluted in water and dry it with a soft 
cloth.

Fabrics should preferably be dry cleaned if possible.

In order to clean upholstered furniture, with 
leather, leatherette, etc. use a slightly wet soft 
cloth.

On ceramic and glass surfaces, use a mild glass 
cleaner and wipe it with a soft cloth.

Do not use alcohol or detergents containing ace-
tone, anions, bleach or any chemical solvents.



DIESES MÖBELSTÜCK WURDE 
VON UNICO HERGESTELLT
UNICO produziert seit 1973 Möbelstücke mit dem 
Fokus auf neue Materialien sowie innovative De-
signs und bietet auf diese Weise vollkommene Lö-
sungen für den modernen Lebensstil.

Die Verwendung von hochwertigen Materialien, 
das besondere Augenmerk auf Details sowie die 
Liebe zu Einrichtung sind die treibende Kraft des 
Unternehmens zur Herstellung einzigartiger Mö-
bel, die vollständig in Griechenland entworfen und 
produziert werden.

PFLEGEHINWEISE FÜR DIE MÖBEL

Zur Reinigung der Holz- und Metalloberflächen ein 
sanftes Reinigungsmittel in Wasser verdünnen 
und mit einem weichen Sto�tuch abwischen.

Textilien sind chemisch zu reinigen (Trockenrein-
gung).

Kunstleder, Lederimitate sowie Echtleder mit einem
feuchten Tuch abwischen.

Keramik- und Glasoberflächen mit einem sanften 
Glasreiniger und einem weichen Sto�tuch abwis-
chen.

Keine Reinigungsmittel verwenden, die Alkohol, 
Aceton, Ammoniak, Bleichmittel oder andere 
chemische Lösungsmittel enthalten.
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        VORSICHT

Unsere Produkte sind ausschließlich für den Ge-
brauch in Innenräumen geeignet.

UNICO garantiert die hohe Qualität der verwende-
ten Rohsto�e und Materialien sowie eine aus-
gezeichnete Verarbeitung und Konstruktion der 
Produkte.

Sollte das Produkt mangelhaft sein, treten Sie bitte 
mit Ihrem Händler oder unserem Unternehmen in 
Kontakt.


