
 

Huomioonotettavaa

Vaikka Tutti i Gatti+ -kalusteet ovat huippulaatua muotoilultaan ja materiaaleiltaan,
on kalusteilla ja sen materiaaleilla rajansa, joita ei voi juuri parantaa ilman, että
kalusteen toimivuus kärsii. Ota huomioon seuraavat seikat kalustetta hankkiessasi ja
käyttäessäsi.

Runko: kalusteosat kestävät reilusti useammankin kissan painon, eikä kalusteen runko
rikkoudu kissojen painosta. Yleisimmät tavat rikkoa kalusteen runko ovat a) huolimaton
kiinnitys, jolloin kalusteosa putoaa ja b) väärä kuormitus, esim. lapsi istuu tai astuu
kalusteelle ja c) kalusteosan väkivaltainen ja vääränlainen irrottaminen seinästä.
- emme voi korvata vahinkoja, jotka johtuvat kalusteen putoamisesta – ole huolellinen
kiinnityksessä ja toimi tarkasti kiinnitysohjeiden mukaan
- emme voi korvata vahinkoja, jotka johtuvat väärästä kuormituksesta tai muusta kuin
kalusteen tarkoituksen mukaisesta käytöstä
- emme voi korvata vahinkoja, jotka johtuvat kalusteosan väkivaltaisesta käsittelystä.
Kalusteen runko kestää tarkoituksen mukaisen käytön, mutta käsiteltäessä täytyy ottaa
huomioon, että sen voi murtaa käyttämällä voimaa. Katso ohjeet asianmukaiseen käsitte-
lyyn ja noudata niitä.
 
Pinnat: kalusteiden sisalmatto kantteineen on huippulaatua ja valittu juuri tähän tar-
koitukseen. Kissa ei saa sisalmattoa rikki, ja kantitkin kestävät kissojen kohtuullisen
rankkaa käsittelyä. Kalusteiden reunat ja pesät kankaan alla on vahvistettu siinä tar-
koituksessa, etteivät kissan kynnet pysty rikkomaan solumuovirunkoa. Reunat ja tausta
on päällystetty pehmeällä kankaalla, joka on valittu kissojen mukavuutta ajatellen.
Vaikka kangas on laadukasta, on selvää, että jos kissan huomio on kankaan kynsimisessä,
saa kissa kankaan rikki kohtuullisen nopeasti.
Testien  mukaan  vaikuttaa  harvinaiselta,  että  kissa  kiinnostuisi  raapimaan  kalusteen
kangasta, kun kynsihuoltoon tarkoitettu sisalmatto on tarjolla. Kangas nyppyyntyy jon-
kin  verran  kissojen  kiipeilyssä,  siistimiseen  suositellaan  kovahkoa  harjaa  pitkillä
harjaksilla. Kankaalle kertyy luonnollisesti kissan karvoja, mihin harja ja teippiharja
ovat sopivimpia välineitä. Kostea lika kannattaa poistaa välittömästi puhtaan veden
kanssa, ensin nukkaamattomalla liinalla ja kuivuttuaan viimeistellen harjalla.

Meidän halumme on tuottaa maailman parhaat lemmikkikalusteet hinnalla, johon mahdolli-
simman monella on varaa. Tuotekehitystä varten toivomme, että ongelmissa otat yhteyttä
meihin, ks. ananimalab.com.

Kiitos, että valitsit Tutti i Gatti+ -tuotteen. Kokemuksemme mukaan odotamme, että kis-
saperheesi tulee nauttimaan valinnastasi.
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