
 

 

 
 
 

                                

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI FOLOSIRE A COLECTIEI SHEFFIELD  

 

Fiecare piesă  din magazinul Chic Ville este ceva ce trebuie prețuit  și transmis mai departe. Ca 

orice moștenire, aceste produse trebuie sa fie ingrijite,  iar grija pentru produsele 

dumneavoastră  le va păstra în stare perfect ă, astfel încât acestea pot inspira generațiile 

viitoare.   

Partitura ce vă  va încânta azi în mod special este Royal Family.  

Colecţ ia Royal Family este realizată  urmărind tehnici vechi  ce îş i au rădăcinile în secolul al 

XVIII-lea,  secol în care au reuş it să  se îmbine armonios tehnicile franceze cu cele spaniole ,  

rezultând astfel obiecte unice,  speciale ş i rafinate.  

 Mai jos veti găsi un ghid care vă va ajuta să mențineți produsele la fel de minunat e ca în ziua 

în care le-aţi  achiziţ ionat.  

 • Se va curăţa cu o ţesătură  moale+cremă  specială  de curăţat produsele din argint sau spray 

de curăţare. Ambele produse de curăţare le găsiţ i şi  la noi în magazin.  

• Nu folosiți produse pentru lustruit  și produse destinate altor tipuri de curăţări,  care pot 

afecta suprafaţa.  

• Evitați folosirea cuțitelor  sau spatulelor  ascuțite  care, în contact direct cu materialul,  pot 

lăsa zgârieturi.  

• Nu lăsați produsul să  se atingă/zgârie de alte obiecte dure.  

• Pentru a preveni mătuirea sau pătarea, curăţaţi imediat după utilizare.  

• Este exclusă  curăţarea în mașina de spălat vase.  

• A se păstra într -un mediu uscat, fără  umiditate.  

• Alimentele care conțin sare  sau oţet de orice fel  pot provoca coroziune dacă rămân pe 

suprafa ţa produsului.  

• Contactul prelungit cu apă , suc de fructe sau orice lichide acide poate deteriora suprafața.  

Păstrarea obiectelor în condiţ ii corecte le prelugeşte aspectul preţ ios ş i foarte decorativ, 

pentru mai multe genera ţii.  

Fac parte dintre obiectele  despre care putem afirma cu mândrie ca au aparţinut bunicii .  

Deveniţ i  parte a familiilor cu tradiţ ie din Europa, prin adăugarea unei asemenea zestre  casei 

dumneavoastră .  


