
 

NAHKAVERHOILUSTA HUOLEHTIMINEN 

Suosittelemme tutustumaan huolellisesti alla oleviin nahkasohvan hoito-ohjeisiin. 

Huomaathan, että riippuen nahan tyypistä (Protecta / Natural) hoitoon liittyy erityisiä 

huomioita ja varoituksia. 

Nahka on hieno ja kestävä materiaali, jonka arvo nousee ajan myötä. Nahka tarjoaa 

täydellistä mukavuutta niin kuumalla kuin kylmällä ilmalla hengittävän ja joustavan 

luonteensa ansiosta. Nahka syleilee istujaa miellyttävästi ja muotoutuu kunkin istujan 

kehon mukaan. Jokaisella nahalla on oma tarinansa, josta kertovat arvet, rypyt, 

hyttysenpuremat, suonet sekä pinnan väri. Siksi Natuzzin käsityöläiset käyvät jokaisen 

nahan yksitellen läpi ja käsittelevät ne niin, että niiden luonnolliset ominaisuudet 

korostuvat. Näin saadaan huippulaatuisia nahkaverhoiluja jokaiseen kotiin. 

PROTECTA-NAHKA 

Protecta-nahka käsitellään niin, että nahalle annetaan erityinen suojaus ja korkea 

kestävyys. Käsittelyssä lisättävä ohut suojakerros suojaa nahkaa tahroilta muuttamatta sen 

alkuperäisiä ominaisuuksia. Protecta-nahassa yhdistyvät nahan parhaat luonnolliset 

ominaisuudet ja pehmeys sekä vedenkestävyys ja värinpitävyys. 

Protecta-nahan puhtaanapito: 

Pyyhi tarvittaessa kuivalla, puhtaalla ja hankaamattomalla valkoisella liinalla. 

Tahrat, kuten juomat, suklaa, rasvat, kosmetiikka: poista tahra nopeasti pinnalta 

taputtelemalla imukykyisellä liinalla tai paperilla. Pyyhi sitten hellästi tahran ulkolaidalta 

keskustaan pain kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella. Älä upota nahkaa veteen ja 

kuivaa pinta heti puhtaalla liinalla. Älä kuivaa sohvaa auringonvalossa tai 

hiustenkuivaajalla. 

VAROITUKSET 

Älä kuivaa nahkaa suorassa auringonvalossa tai hiustenkuivaajalla. 

Vältä sohvan joutumista suoraan auringonvaloon tai voimakkaiden valaisimien alle, jotta 

sohvan sävy pysyisi kirkkaana. 

Sohvan väärä käsittely voi vahingoittaa nahkaverhoilua peruuttamattomasti ja aiheuttaa 

halkeamia ja värimuutoksia. 

Jokainen Natuzzi-sohva on verhoiltu yksilöllisellä nahalla, ja siksi saman sarjan sohvatkin 

voivat olla keskenään hieman erisävyisiä. 

 



NATURAL-NAHKA 

Natural-nahka on käsitelty muuttamatta nahan omia luonnollisia ominaisuuksia. Arvet, 

rosoisuus, rypyt, suonet ja sävyerot ovat merkkejä nahan aitoudesta ja korkeasta laadusta. 

Natural-nahan puhtaanapito: 

Pyyhi tarvittaessa kuivalla, puhtaalla ja hankaamattomalla valkoisella liinalla. 

Kuiva lika: harjaa hellästi pehmeällä harjalla tai käytä pölynimuria korkeintaan 

keskivoimakkaalla teholla ja tarkoitukseen sopivalla imupäällä, vältä sohvan suoraa 

hankaamista imupäällä. 

Vesiliukoiset tahrat (juomat, hillo): poista lika nopeasti pinnalta valkoisella, 

hankaamattomalla liinalla (tai imukykyisellä paperilla). Pyyhi sitten hellästi tahran 

ulkoreunalta keskustaa kohti märällä liinalla. Kuivaa heti perään kuivalla, puhtaalla liinalla. 

Älä upota nahkaa veteen. Älä kuivaa auringonvalossa tai hiustenkuivaajalla. 

Rasvaiset tahrat (öljy, ketsuppi, majoneesi, suklaa): poista tahra pinnalta imukykyisellä 

paperilla, älä paina tai hankaa, jotta lika ei painuisi nahan sisään. Käytä puhdasta 

neutraaliin pesuliuokseen kastettua liinaa ja pyyhi hellästi tahran ulkoreunoilta keskustaa 

kohden. Kuivaa välittömästi kuivalla, puhtaalla liinalla. Käytä vain väritöntä, mietoa 

pesuainetta. 

VAROITUKSET 

Jätä vähintään 50 cm etäisyyttä lämmönlähteiden, kuten patterin ja sohvan väliin. 

Vältä sohvan altistamista suoralle auringonvalolle tai voimakkaille valaisimille, jotta 

verhoilun väri pysyy kirkkaana. 

Sohvan väärä käsittely voi vahingoittaa nahkaverhoilua peruuttamattomasti ja aiheuttaa 

halkeamia ja värimuutoksia. 

Jokainen Natuzzi-sohva on verhoiltu yksilöllisellä nahalla, ja siksi saman sarjan sohvatkin 

voivat olla keskenään hieman erisävyisiä. 

Natural-nupukkinahan puhtaanapito: 

Natural-nupukkinahka kuuluu Natuzzin Natural-sarjan nahkoihin, ja se on käsitelty kevyesti 

niin, että sille tulee nupukille tyypillinen samettinen pinta. 

Tälle nahalle soveltuvat edellä annetut Natural-nahan hoito-ohjeet. 

Nupukkipinnan saat puhdistuksen jälkeen takaisin, kun hierot hellästi hankaamattomalla 

paperilla puhdistamisen ja kuivaamisen jälkeen. 

 

 


