
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULLANMA  KILAVUZU                        
VE                                         

GARANTİ BELGESİ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, 

Gabba kalitesine güven duyduğunuz ve bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Ürünlerinizi sağlıkla kullanmanızı dileriz. 

 

Gabba ürünleri doğal yaşama ve insan sağlığına uygun şartlarda      üretilmiştir. 

Gabba ürünlerinin uzun yıllar boyunca memnuniyetinizi karşılaması için özenle 

hazırladığımız kullanım ve bakım kılavuzunu dikkatlice okuyup saklamanızı tavsiye 

ederiz. 

Fikirleriniz bizim için çok önemli. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına fikirlerinizi 

bizimle paylaşmak isterseniz info@gabba.com.tr  e-posta adresinden bizimle iletişime 

geçebilirsiniz.

mailto:info@gabba.com.tr


                                                                                                                                                                                         HAKKIMIZDA 

Gabba’nın 50 yıl önce başlayan hikayesi, ortaya çıkan başarının 

temelindeki bu köklü ailenin üçüncü kuşağının omuzlarında 

yükselmeye devam etmektedir. 

 Gabba 1970’lerden beri yüzlerce kişinin istihdam edilmesine katkı 

sağlamanın yanında, halihazırda 400’ü bulan çalışanlarının özverisi 

ve birlikte iş yaptığı çözüm ortaklarının güç birliğiyle gerek tasarım 

kalitesini gerekse üretim kapasitesini dünyadaki rakipleri ile yarışacak 

bir noktaya taşımıştır.  

Türkiye’nin 81 ilinin yanında, bugün 60’dan fazla ülkede aktif faaliyet 

göstermeye başlayan Gabba, adının geçtiği bütün üretim alanlarından 

her bir satış mağazasına kadar  her noktada bayrağını gururla 

dalgalandırmaya devam etmiştir. 

 

Gabba adil ticarete inanan bir geleneğin öncü temsilcisi olarak, 

çalışanlarının tüm haklarını titizlikle korumanın yanında, onların 

alın teri ve emekleriyle Gabba dünya markasının inşa edilmesini 

sağlamıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: Hamzabey OSB. 1. Cad. No:17 İnegöl / BURSA 

Telefon: +90 (224) 714 82 80 

E-posta: info@gabba.com.tr 

Web sitesi: gabba.com.tr - gabbahome.com.tr 

 

@gabbaavantgarde 
 

mailto:info@gabba.com.tr


 
 
 

 

1. MONTAJ / KURULUM BİLGİLERİ 
 
 
 
 

Ürünün montajını düzgün ve temiz bir 

zeminde yapınız. 

 

 
Ürün montajı tamamlandıktan sonra tüm 

vida ve bağlantı yerlerini kontrol ediniz. 

 
 

 
 

Ürünlerin hasar görmemesi için 

ambalajlarını kurulum veya montaj 

yerinde açınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Paketleri özenle açınız. Ürüne zarar 

vermemek için ürünün ambalajını 

açarken kesici, delici alet kullanmayınız. 

Ambalajlı olan kanepe, oturma grubu, köşe 

takımı vb. döşemeli ürünleri, naylon üzerinde 

bulunan bantları sökerek ve naylon dikiş 

yerlerinden dikkatlice yırtarak açınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kurulum ve montaj gerektiren ürünlerde kurulum 

ve montaj şemasına uygun hareket ediniz ve 

mutlaka öncelik sıralamasına uyarak montajı 

yapınız. 

 
 
 

Tüm parçaların eksiksiz ve sorunsuz 

kurulduğundan emin olunuz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ürünün dengeli yerleştirildiğinden emin olunuz. 

 

 

Konsol, şifonyer aynaları, duvar üniteleri vb. 

duvara sabitlenen veya asılan tüm ürünlerin 

montajını taşıyıcı duvar üzerine yapınız. 
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2. DÖŞEMELİ ÜRÜNLERİN 

KULLANIM BİLGİLERİ 

 
 

 
Oturum ve  Sırt  Kırışıklıkları 

 
2.2. Döşemeli Ürün Kullanımı 

 
• Müşteri temsilcisinden seçtiğiniz kumaşın türünü öğrenerek ilgili kumaş türünün gerekli 

talimatlarını okuyunuz. 

 

• Ürünlerimiz ile birlikte verilen “Ürün Kullanım ve Bakım Kılavuzunu” dikkatlice okuyunuz. 

• Koltuklarda oturumun bir tarafı sürekli olarak kullanılıyorsa  zamana  bağlı  olarak  yumuşama 

oluşur. Bu durumu engellemek için zaman zaman oturum yerinizi değiştiriniz. Aksi takdirde 

dalgalanma ve kırışıklıklar oluşur. Ayrıca döşeme alanı ne kadar geniş ve  uzun  ise  potluk 

oluşma ihtimali o kadar fazladır. Vücut  ısısı,  nemi  ve  ağırlığı  kumaşın  dalgalanmasına etki 

eden diğer unsurlardır. 

• 60-70   cm   uzunluğu   veya   genişliği   geçen   oturum   alanlarında  potlukların  oluşması 
beklenir. Çok kullanılan, sürtünmenin fazla olduğu oturum, sırt ve kol üstü gibi bölgelerde 

• Ürün Kullanım ve Bakım Kılavuzunu ileride başvuru kaynağı olacağından saklayınız. 

• Ürünleri Ürün Kullanım ve Bakım Kılavuzu’ nda belirtilen talimatlara uygun olarak 

temizleyiniz. 

 

• Satın aldığınız ürünleri kapalı alanlar içinde kullanınız. 

 
3.1.Döşemeli Ürünler ve Döşemelik Kumaşlar Hakkında 

Döşemelik kumaşlar ağırlık, sürtünme, ışık, ısı, toz, ortam  ve  vücut  nemi  gibi  etkenler altında  

yıpranmaktadır.  Kişisel  kullanım  alışkanlıkları  kumaş  ömrünü  önemli   ölçüde etkiler. 

potluklar beklenebilir. Sırt minderlerin çökmesi ve deforme olması kullanıma bağlı olarak 

gelişmektedir. Her çökmeden sonra el yordamı ile minderlere kolayca tekrar şekil verilir. 

Yanardöner  Durumu 

• Kadife kumaşlarda örgü ve apre  özelliğinden  dolayı  çözgü-atkı  yönüne  olmak  üzere  iki  ayrı hav 

yönü oluşabilir. Tüylü yüzeylerin yatışmasından dolayı parlaması, sırt/ kol  ve  oturum minderleri gibi  

yoğun  sürtünme  olan  bölgeler  ile  diğer  bölgelerin  farklı  görünmesi  doğaldır. 

 

Renk Tonları 

• Kumaşlar arası renk tonlarının oluşması beklenen bir durumdur.  Çünkü  kumaş 

üretiminde teknik nedenlerden dolayı (kazan farkı) boyama  esnasında  birebir  aynı 

renge tekrar ulaşmanın garantisi yoktur. 

• Farklı  üretim  tarihli  ürünlerin  kumaşlarında  renk  tonu  farkı   olabilir.  Ton   farkının 

nedeni kumaş üretiminde boya  yapım  esnasındaki  kazan  farkından  kaynaklanmaktır. 

Bu durum bir hata olarak algılanmamalıdır. 

• Hav yüksekliği  fazla  kumaşlarda  kullanımdan  dolayı  belirli  bir  süre  sonra  havlar  bir 

yöne doğru yatabilir. Bu durum bakış açısına ve aydınlanma  farkına  bağlı  olarak 

kumaş içerisinde ton farkı  varmış  izlenimi  yaratabilir.  Kumaş  yapısından  kaynaklanan 

bu  durum nemli bez  ile  temizlik yapıldığı  takdirde  giderilecektir.  Hav:  Bazı  kumaş  

türlerinin  yüzeyindeki  ince  iplik  ve lif uzantılarına denir. 

Işığa Karşı Dayanıklılık 

 
 

  2.3. Ürün Kullanımı, Ürün Fonksiyonu ve Ürün Hakkında Uyarıl 

• Her kumaş temel olarak ışık haslığı testine tabi tutulur. Ancak  direkt  olarak  güneş 

ışığına maruz kalan kumaşların solmaması için gün ışığından korunmaları gerekir. 

• Boncuklanma / Tüylenme / Tiftiklenme döşemelik kumaşlar kullanım öncesi 

boncuklanma ve tüylenme testlerine tabi tutulurlar. İçeriğinde doğal pamuk 

bulundurmasına göre de tüylenme/tift iklenme  yapabilir. Günlük  kıyafetlerin 

havları ve tüyleri döşemelik kumaş ile etkileşime geçerek boncuklanma/tüylenme/  

tiftiklenme oluşturabilir. 

Renk   Dayanıklılığı 

• Açık  renk  döşemelik  kumaşlar   koyu   renk   kot   ve   denimlerden   dolayı   boyanabilir. Bu 

durum döşemelik kumaş kalitesinden değil, giyim  kumaşı  boya  kalitesinden kaynaklanır. 

Çocuklarınızın  güvenliği  için,  düşme  yaralanma 

riski söz konusu olabileceğinden, ürün üzerinde 

oynamalarına izin vermeyiniz. Ürününüzün 

mekanizmaları ile çocuklarınızın oynamasına izin 

vermeyiniz. 

 
 
 
 
 

Ürünlerin yüzey kalitesine zarar verebilecek 

etiket vb. materyalleri yapıştırmayınız. 

Ürününüzü tozlu nemli ve direkt güneş 

alan ortamlardan uzak tutunuz. 

 
 
 
 
 
 
 

Isı, ışık ve hava ile temas lekeyi sabitleştirir, 

çıkarılması zorlaşır. Ürününüz üzerine 

dökülen çay, kahve, yağ vb. kirlenmeleri 

geciktirmeden, kurumadan temizleyiniz. 

2.1. Döşemeli Ürünler ve Döşemelik Kumaşlar Hakkında 
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Ürününüzü kalorifer peteği gibi ısı 

kaynaklarından en az 15 cm uzak 

tutunuz. 

Ürününüz üzerinde kesici alet ile işlem 

yapmayınız. Ürün yüzeyine koyulan 

aksesuar vb. malzemelerin ürünü 

çizmemesi için önlem alınmalıdır.  Kesici 

ve delici aletler ürün yüzeyine zarar 

vereceği için dikkatli koyulmalıdır. 

 
 

 
Yataklı/bazalı   koltuklar   açıldığında 

çocukların altında durmasına izin 

vermeyiniz. 

 
 
 
 

Bazalı koltuklarda, bazalara 

bilgilendirme etiketlerinde 

belirtilenlerden daha fazla yük 

koymayınız. 

 

 

Ürününüzün üzerine  sıcaklığın 

etkisiyle  zarar  verebilecek  malzeme 

ve cihazları (ütü, sıcak çaydanlık vb.) 

kesinlikle koymayınız. 

 

 
 
 

 

Periyodik olarak ürününüzün bulunduğu 

ortamı havalandırınız. 

 
 

 

Ürününüzü   kol   gibi 

aksesuarlarından ve hareketli 

kısımlarından tutarak taşımayınız. 

Ürünler başka bir yere taşınırken prizle 

bağlantıyı ayırdıktan sonra taşıma işlemini 

yapınız. Adaptörleri prizden   çıkardıktan 

sonra da dikkatli ve  yavaşça  güvenli  bir 

yere bırakınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ürünleri kullanım amaçları dışında 

kullanmayınız. Örneğin yüksek bir yere 

çıkmak, perde  takmak,  ampul  değiştirmek 

gibi işler için basamak olarak kullanmayınız. 

 

 
Ürünleri kaldırarak en az 2 kişi ile taşıma 

işlemini yapınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yataklı koltuklar, yatağın rahat açılması 

için duvardan en az 15-20 cm mesafeli 

olmalıdır. 

Yataklı/bazalı/mekanizmalı 

koltuklarda ürünün orta kısmından 

açılmalıdır. 

 
 
 
 

 

 
Döşemeli ürünlerden ip çıkma vb. 

durumlarında küçük bir çıkıntı 

şeklindeyse iğneyle yerine tekrar 

oturtulmalıdır. Fakat ip çok uzun 

uzunsa makasla kesilmelidir. 
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2.4. BAKIM VE TEMİZLİK ÖNERİLERİ 
 

 
 

Uzun süreli kullanım için doğru bakım şarttır. Çeşitli sebeplerle oluşabilen 

lekelerin özellikleri de değişiklik gösterebilir. Lekenin ve kumaşın türüne göre 

nasıl bir işlem uygulanacağı bilinmeli ve doğru metot uygulanmalıdır. Bu nedenle 

silme ve temizleme işlemlerinde aşağıdaki uyarılara uyunuz. 

KETEN 

ŞÖNİL 

GOBLEN 

ÖRME 

 

 
• Periyodik olarak ürününüzün bulunduğu ortamı havalandırınız. 

• Isı, ışık ve hava ile tema lekeyi sabitleştirir, çıkarılması zorlaşır. 

• Ürününüz üzerine dökülen çay, kahve, yağ, ruj vb. kirlenmeleri geciktirmeden, 

kurumadan temizleyiniz. 

• Ürününüzü halı yıkama makinesi, sert fırça, kimyasal madde gibi ürüne zarar 

verebilecek keskin, aşındırıcı makine ve araçlarla temizlemeyiniz, eğer mümkünse 

temizlik içinde koltuk kumaşı ile aynı kumaşta olan bir bez kullanınız. 

• Çamaşır suyu gibi ağartıcı özelliği olan kimyasalları kumaş üzerine direkt 

uygulamayınız. 

• Ürününüze direkt su ile temas ettirmeden gerekli hallerde çok hafif nemli bez ile 

dokuma yönünde silerek temizleyiniz. 

• Ürünlerinizi temizlerken ılık sabunlu su veya döşeme şampuanı ile yumuşak bir bez 

kullanarak yapınız. 

• Kurutma işlemi için ütü vb.  yüksek  ısılı cihazlar  kullanmayınız. 

• Temizleme işlemi için kullanacağınız temizleyiciyi, kumaşın görünmeyen bir yerinde 

test ettikten sonra ürün üzerinde bir sorunla karşılaşmadıysanız kullanınız. 

 
 
 

• Bu tür kumaşların içeriğinde doğal pamuk oranının yüksek olmasından dolayı 

tülerme, tiftiklenme yapması doğaldır. 

• Zamanla oluşan tülermeler için tiftik makinesi kullanarak o bölgeyi 

temizleyebilirsiniz. 

• Ürününüzün üzerine leke yapabilecek herhangi bir madde (çay, kahve, yiyecek 

maddeleri vs.) dökülmesi durumunda bakım ve temizlik önerilerine  uygun 

müdahale ediniz. 

• Kumaş üzerine dökülen çay, kahve gibi leke oluşturacak sıvıları anında emici 

kumaş veya kâğıt havlu yardımıyla emdirerek dökülen yüzeyi kurulayınız. 

• Kumaşların temizlik işlemlerinde yoğun su temasından kaçınınız. 

• Temizleme işlemini sabun köpüğü ile yumuşak bir sünger veya bez ile yapınız. 

• Silme işlemini, dairesel hareketler ile yapınız. Lekenin dağıtılmaması için dairesel 

hareketlerin dıştan içeri doğru yapılması tavsiye edilir. 

• Temizleme işlemi bitince, lekenin yanları da aynı nem seviyesine gelinceye kadar 

nemli bez ile siliniz. 

 
 
 
 
 

 

2.5. Döşemeli Ürün Kumaş Türü Bakım ve Öneri 
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FLOK 

ALKANTRA 

NUBUK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Kadife kumaşlar, ilk kullanımda belli bir miktar toz dökebilir. Bu zamanla azalıp 

normale dönecektir. 

• Kadife kumaşlarda örgü ve apre özelliğinden dolayı çözgü-atkı yönüne   olmak 

üzere iki ayrı hav yönü oluşabilir. (Tüylü yüzeylerin yatışmasından dolayı 

parlaması, sırt/ kol ve oturum minderleri gibi yoğun sürtünme olan bölgeler ile 

diğer bölgelerin farklı görünmesi doğaldır.) 

• Kadife kumaşların içeriğinde doğal pamuk oranının yüksek olmasından dolayı 

tülerme, tiftiklenme yapması doğaldır. 

• Zamanla oluşan tülermeler için tiftik makinesi kullanarak o bölgeyi 

temizleyebilirsiniz. 
• Kadife kumaşları tırnaklamayınız. Ucu sivri ve kesici aletlerle müdahale etmeyiniz. 

• Kumaşa ütüleme işlemi yapmayınız. 

• Kumaş üzerine dökülen çay, kahve gibi leke oluşturacak sıvıları anında emici 

kumaş veya kâğıt havlu yardımıyla emdirerek dökülen yüzeyi kurulayınız. 
• Kumaşların temizlik işlemlerinde yoğun su temasından kaçınınız. 

• Temizleme işlemini sabun köpüğü ile yumuşak bir sünger veya bez ile yapınız. 

• Silme işlemini, dairesel hareketler ile yapınız. Lekenin dağıtılmaması için dairesel 

hareketlerin dıştan içeri doğru yapılması tavsiye edilir. 

• Temizleme işlemi bitince, lekenin yanları da aynı nem seviyesine gelinceye kadar 

nemli bez ile siliniz. Bu sayede kumaşta lokal bir işlem yapıldığı belli olmaz. 

• Bu tür kumaşlar yüksek teknoloji, çok katmanlı ürünlerdir. 

• Temizlik ve kullanım esnasında hassas davranmak gerekir. 

• Kumaş üzerine çay, kahve gibi leke oluşturacak sıvıların dökülmesi durumunda, 

dökülen sıvıyı temiz ve kuru pamuklu bez, emici kumaş ya da kağıt havlu gibi bir 

materyal ile kumaş yüzeyinde bastırmadan alınız. 

• Ürün temizliğinde saf beyaz sabun köpüğü tercih edilmelidir. 

• Eğer sıvı leke bırakırsa temiz pamuklu bir bez sabunlanarak leke dağıtılmadan 

temizlenir. Her sürtme sonrasında sabunlu bezin leke ile temas etmeyen yüzünü çeviriniz 

ve lekenin kumaşa tekrar geçmemesine dikkat ediniz. 

• Kuru döküntüler için ise; bölgeye iyice nüfuz etmeden yumuşak uçlu fırça ile alınız. 

• Daha sonra kalıntı varsa cetvel veya benzeri bir aletle bölge hafifçe dövülüp 

yumuşak uçlu fırça   ile   fırçalayarak   kalıntılar   uzaklaştırılmalıdır.   Eğer   yine   hafif 

bir leke kalıntısı varsa sabunlu su ile kumaşı ıslatarak dairesel hareketlerle lekeyi 

temizleyiniz. 

• Temizlenmesi zor lekelenmeleri; pamuklu bezi ıslatıp beyaz sabun ile sabunlayınız. 

Lekeleri bölgeye dağıtmadan   hafifçe   bastırılarak   temizleyiniz.   Son   olarak   nemli 

bez ile siliniz ve kurutunuz. Silme hareketini nazik ve dairesel   hareketler   ile 

yapınız. Lekenin dağıtılmaması için dairesel hareketlerin dıştan içeri doğru 

yapılması tavsiye edilir. 

• Temizleme işlemi bitince lekenin yanları da aynı nem seviyesine gelinceye kadar 

nemli bez ile siliniz. Bu sayede kumaşta lokal bir işlem yapıldığı belli olmaz. 

• Kurutma işleminin ortam sıcaklığında bırakılarak yapılması, işlem sonrasında 

kumaşın hav yönüne doğru taraklanması gerekmektedir. 
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3. AHŞAP ÜRÜNLERİN 

KULLANIM BİLGİLERİ 

• Ürünü mutlaka sağlam ve eksiksiz olarak teslim alınız. Aksi durumda montaja gelmiş 

olan mağaza/bayi personeline tutanak hazırlayınız. 

 

• Ürünlerimiz ile birlikte verilen Ürün Kullanım ve Bakım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. 

Kullanma Kılavuzu ileride başvuru kaynağı olacağından düzgün bir şekilde saklayınız. 

 

3.1. Ahşap Ürünleri Hakkında 

Doğal ahşap kaplama ürünler ahşap kütüğün  dilimlenerek  kesilmesiyle  oluşan  levhaların 

MDF veya sunta üzerine  yapıştırılması  ile  meydana  getirilir.  Her  ağacın  kendine  özel 

bir deseni vardır ve aynı ağaçtan elde edilen kaplamalar  üzerinde  dahi  desen  ve  renk 

farkları olabilir. Bu durum ürünün kusuru değil doğallığının bir getirisidir. Naturel ahşap 

malzemelerde ağacın doğal yapısından kaynaklı renk tonu farklılıkları olabilir.  Bunun 

sebebi ağacın yaşı, damar yapısı, yetiştiği iklim gibi etkenlerdir. Bu sebeple oluşan ton 

farklılıkları hata olarak algılanmamalıdır. 

 

• Deriyi sert darbelerden koruyunuz. 

• Sivri uçlu  ve kesici  aletlerle deri yüzeyine  müdahale etmeyiniz. 

• Yüzey sıcaklığı yüksek aletleri (ütü vb.) deri ile temas ettirmeyiniz. 

• Deri yüzeyine, deriye zarar verecek şekilde ayaklı sehpa türü eşya 

koymayınız. 

• Direkt güneş ışığı alan yerlerde uzun süre bırakmayınız. 

• Deriden yapılan yastık ve minder kılıflarını kesinlikle yıkamayınız. 

• Temizlik yaparken deri yüzeyinde oluşan tozu, öncelikle vakum yöntemiyle 

alınız. 

• Tozu aldıktan sonra nemli bezle siliniz. 

• Temizleme maddesi olarak deterjan ve / veya alkol içeren temizleyiciler 

kullanmayınız. 
• Kumaş üzerine dökülen çay kahve gibi leke oluşturacak sıvıları anında,

 
  3.2. Ürün Kullanımı, Ürün Fonksiyonu ve Ürün Hakkında Uyar 

 
 
 
 
 

Çocuklarınızın güvenliği için, düşme yaralanma 

emici kumaş veya kağıt havlu ile dökülen yüzeyden uzaklaştırınız. 

• Deri üzerine dökülen sıvıların oluşturduğu kuruyan lekeleri, nemli bezle 

silerek temizleyiniz. 

• Temizleme yaparken kolonya türü malzemeler kullanmayınız 

riski söz konusu olabileceğinden, ürün üzerinde 

oynamalarına izin vermeyiniz. Ürününüzün 

mekanizmaları ile çocuklarınızın oynamasına 

izin vermeyiniz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ürününüzü kalorifer peteği gibi ısı 

kaynaklarından en az 50 cm uzak tutunuz. 

Ürününüzü tozlu nemli ve direkt güneş 

alan ortamlardan uzak tutunuz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ürününüz üzerinde kesici alet  ile  işlem 

yapmayınız.  Ürün  yüzeyine  koyulan  aksesuar 

vb. malzemelerin ürünü çizmemesi için önlem 

alınmalıdır. Kesici ve delici aletler ürün yüzeyine 

zarar vereceği için dikkatli koyulmalıdır. 
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Ürününüzün üzerine sıcaklığın etkisiyle zarar 

verebilecek malzeme ve cihazları (ütü, sıcak 

çaydanlık vb.) kesinlikle koymayınız. 

 
 

Ürünlerin yüzey kalitesine zarar verebilecek 

etiket vb. materyalleri yapıştırmayınız. 

 
 

Elektrikli aksesuarların, enerji tasarrufu için 

kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutunuz. 

 

Ürünlerin cam ve ayna gibi yüzeylerine 

sert cisimler ile vurmayınız. 

 

Ürünleri kullanım amaçları dışında kullanmayınız. 

Örneğin yüksek bir yere çıkmak, perde takmak, 

ampul değiştirmek gibi işler için basamak olarak 

kullanmayınız. 

 

 
Ürününüzün yüzeyine su veya sıvı gıdalar 

döküldüğünde hemen kurutunuz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ürünler  başka  bir  yere  taşınırken  prizle 

bağlantıyı  ayırdıktan  sonra  taşıma  işlemini 

yapınız. Adaptörleri prizden çıkardıktan sonra da 

dikkatli ve yavaşça güvenli bir yere bırakınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektrikli aksamların sıvıyla temasından 

özellikle kaçınınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ürünün ağırlık merkezinin dengesinin 

bozulmaması için; çekmece kapak gibi hareketli 

mekanizmalardan kullanmakta olduğunuz 

dışındakileri kapalı bulundurunuz. Hepsini aynı 

anda açık bulundurmayınız. 

 
Ürününüzü yer değiştirirken yerde sürüklemeyiniz. 

Güvenli bir şekilde yerinden kaldırarak bir yere 

temas etmeden taşıyınız. Ürününüzü hareketli 

kısımlardan  tutarak   taşımayınız. Çekmeceli 

ünitelerin taşıma işlemi, çekmece tarafına yatay 

olarak yapılmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       

 
Dolap üstlerine herhangi bir eşya konulmamalıdır. 

Deprem vb. doğal afetlerde düşme sonucu 

yaralanmalara neden olabilir. 

 
 
 
 
 

 
Çekmeceli ve kapaklı ürünlerin çekmece ve 

kapakları; uzun süre açık kalması, üzerine 

bastırılması, sert çekilmesi vb. durumlar 

karşısında ayarlarında ve menteşelerinde 

bozulmalara sebep olabilir. Küçük yaştaki 

çocukların kapak ve çekmeceler ile oynamasına 

izin vermeyiniz 

 
 
 
 
 
 

 
Ürünlerin çekmece içleri, rafları ve 

yüzeylerine bilgilendirme etiketlerinde 

belirtilenlerden daha fazla yük koymayınız. 
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4. CAMLI ÜRÜNLERİN 

KULLANIM BİLGİLERİ 
 

 
 

3.3. BAKIM VE TEMİZLİK ÖNERİLERİ 

1. Temizleme işlemini özel mobilya temizleyicisi, sıvı sabun veya su ile 

nemlendirilmiş, uygun bir temizleme bezi ile yapınız. 

2. Ürünlerin temizliğinde çamaşır suyu, deterjan, asidik ve bazik içerikli 

temizleyiciler veya tiner kullanmayınız. 

3. Mobilyalarınızın yüzeyine dökülen sıcak veya soğuk her türlü sıvıyı hemen siliniz 

ve ardından kurulayınız. 

• Cam ve ayna yüzeyli mobilyalar üstünde kullanılan ürünlerin altında keçe vb. koruyucu 

ara malzemeler kullanılmalıdır. Korumasız kullanım yüzeylerde çiziklere sebebiyet 

verebilir. 

 

• Cam ve ayna yüzeyli ürünleri kırılmaya karşı darbeden korumalı ve ağır cisimlerde 

üstüne yük bindirilmemelidir.  

 

 
 

 

 

 

5. METAL ÜRÜNLERİN KULLANIM 

BİLGİLERİ 

 
• Ürünlerde kullanılan metal ayak ve metal yüzeylerde kimyasal madde (aseton, tiner, 

çamaşır suyu, kireç sökücü vb.) kullanmayınız.  

• Islağa yakın nemli temizleme yapmak ürünün paslanmasına sebep olacağından metal 

akşamların nemli kalmamasına özen gösteriniz.  

• Tel, fırça vb. sert yüzeyli temizlik aletleri ile metal yüzeyleri temizlemeyiniz.  

• Ara ara odayı havalandırmak ve ortamın kuru kalmasını sağlamak ürünün ömrünü 

uzatacaktır.  
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Özellikle yemek masaları veya sehpalarda mermer 

tercih ettiyseniz bardak altlığı veya nihale kullanmak 

leke oluşmasının önüne geçmenizi sağlayacaktır. 

Ürünlerin çekmece içleri, rafları ve yüzeylerine 

bilgilendirme     etiketlerinde     belirtilenlerden 

daha fazla yük koymayınız. 

 
 
 
 
 
 

 

 
  6.2. Ürün Kullanımı, Ürün Fonksiyonu ve Ürün Hakkında Uyarılar  

 
Ürününüzü yer değiştirirken yerde sürüklemeyiniz. 

Taşıma ve yer değiştirme esnasında mermer yüzeyden 

tutarak taşınmamalıdır. Ürünün ayak kısımlarından 

taşıma işlemi yapılmalıdır. 

 
 
 

 
Ürünleri kullanım amaçları dışında kullanmayınız. 

Örneğin yüksek bir yere çıkmak, perde takmak, 

ampul değiştirmek gibi işler için basamak olarak 

kullanmayınız. 

 
 

 

Çocuklarınızın  güvenliği  için,  düşme  yaralanma 

riski söz konusu olabileceğinden, ürün üzerinde 

oynamalarına izin vermeyiniz. Ürününüzün 

mekanizmaları ile çocuklarınızın oynamasına izin 

vermeyiniz. 

 
 

Ürününüzü tozlu nemli ve direkt güneş alan 

ortamlardan uzak tutunuz. 

 
Ürününüz üzerinde kesici alet ile işlem yapmayınız. 

Ürün yüzeyine koyulan aksesuar vb. malzemelerin 

ürünü çizmemesi için önlem alınmalıdır. Kesici ve 

delici aletler ürün yüzeyine zarar vereceği için dikkatli 

koyulmalıdır. 

 
 
 

Ürünlerin cam ve ayna gibi yüzeylerine 

sert cisimler ile vurmayınız. 

 
 
 
 
 

Ürününüzü kalorifer peteği gibi ısı 

kaynaklarından en az 50 cm uzak tutunuz. 

 

Ürününüzün üzerine sıcaklığın etkisiyle zarar 

verebilecek malzeme ve cihazları (ütü, sıcak 

çaydanlık vb.) kesinlikle koymayınız. 

 
 
 
 

 
Ürününüzün yüzeyine su veya sıvı gıdalar 

döküldüğünde hemen kurutunuz. 

 

Ürünlerin yüzey kalitesine zarar verebilecek 

etiket vb. materyalleri yapıştırmayınız. 

6.3. BAKIM VE TEMİZLİK ÖNERİLERİ 

1. Mermerin rutin bakımı için haftada bir veya iki kez nemli bir bezle nazikçe silinerek 

temizlenmesi ve ıslak bırakılmamaya özen gösterilerek kuru bir bezle durulanması 

yeterlidir. 

2. Mermer kireç taşının başkalaşımı olduğundan hassas bir materyaldir. Bu yüzden 

çizilmelere karşı korumak ve üzerine dökülen yiyecek ve içeceklerin anında 

müdahaleyle leke içine işlemeden nemli bir bezle temizlenmesi gerekmektedir. 

3. Ph değeri düşük asidik her türlü madde(limon sirke, gazlı içecekler ve kimyasal 

deterjanlar vb.) mermerin çizilmesine, aşınmasına veya renk değiştirmesine sebep 

olabilir. Bu nedenle mutlaka uzak durulması gerekir. 

4. Mermerinizde ağır lekeler ve kirler oluşması durumunda mermer için özel 

geliştirilmiş solüsyonlara başvurulması gerekir. 

ÜRÜNLERİN KULLANIM BİLGİLERİ 

• Ürünü mutlaka sağlam ve eksiksiz olarak teslim alınız. Aksi durumda montaja gelmiş 

olan mağaza/bayi personeline tutanak hazırlayınız. 

 

• Ürünlerimiz ile birlikte verilen Ürün Kullanım ve Bakım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. 

Kullanma Kılavuzu ileride başvuru kaynağı olacağından düzgün bir şekilde saklayınız. 

 

6.1.Doğal Taş / Mermer Ürünleri Hakkında 
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Adres:         Hamzabey OSB.1. Cad. No:17 İnegöl/BURSA 

Telefon: +90 (224) 714 82 80 

E-posta: info@gabba.com.tr 

Web sitesi:  gabba.com.tr - gabbahome.com.tr 

@gabbaavantgarde 

 

 

7. GARANTİ ŞARTLARI 
• Firmamız tarafından verilen  garanti,  ürünün  kullanım  bilgileri  kılavuzunda  belirtilen  şartların 

dışında  kullanılmasından  doğacak  problemlerin  giderilmesini  kapsamadığı   gibi,   aşağıda 

belirtilen durumlarda garanti dışıdır. 

 
• Yetkili personel tarafından kullanım hatası sebebiyle meydana geldiği tespit edilen hasar ve 

arızalar. 

 
• Ürünün müşteriye tesliminden  sonraki,  yükleme,  boşaltma  ve  taşıma  sırasında  oluşan  hasar 

ve arızalar. 

 
• Yangın, sel vb. doğal afetler sonucu oluşan hasar ve arızalar. 

 
• Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar. 

Onaylı garanti belgesi ve faturası ibraz  edilemeyen  durumlarda  tüm  servis  talepleri  garanti 

kapsamı dışında değerlendirilecektir. 

 
Yukarıda belirtilen sebeplerle oluşacak arızaların   giderilmesi   ücret   karşılığında   yapılır.   Faturanızı 

veya kopyasını beraber saklayınız. Ürününüz ile ilgili bir sorun olduğunda servisimiz bu  bilgiler 

üzerinden işlem yapacaktır. 

Alıcının özel talebi uyarınca üretilen ve/veya özel üretilmiş ürünlerde cayma hakkını kullanılamaz. 

Ürünlerin ayıplı durumlar dışında iade ve değişimi yapılmaz. 

MÜŞTERİ HİZMETLERİ 

 
GABBA  müşteri  hizmetleri  olarak  müşterilerimizden  gelen  istek  ve  geri  bildirimleri   markamızın 

gelişimine katkı sağlayacağı düşüncesiyle çok önemsiyoruz. Bu nedenle  tüm  iletişim  kanallarından 

gelen geri bildirimleri titizlikle inceliyor, şirket prosedürleri çerçevesinde hızlıca sonuçlandırıyoruz. 

 
Marka gelişimimize katkı sağlayan  müşterilerimizin  süreçlerimize  olan  katkılarını  daha  da  arttırmak 

için çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda  tutuyor  ve  bu  anlamda  siz  değerli  müşterilerimizden 

yeni fikirler bekliyoruz. 

 
Bu    fikirlerinizi    info@gabbahome.com    mail    adresi    üzerinden    bizlerle    paylaşabilirsiniz. 

 
 
 
 
 

MÜŞTERİ DESTEK HATTI

 

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. 
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. 

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11. maddesinde yer alan; 
-Sözleşmeden dönme, 
-Satış  bedelinden  indirim  isteme, 
-Ücretsiz  onarılmasını  isteme, 
-Satılanın  ayıpsız  bir  misli  ile  değiştirilmesini  isteme,  haklarından  birini  kullanabilir. 
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafları, 

değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir  ücret  talep  etmeksizin  malın 

onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve 

ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 
-Garanti  süresi  içinde  tekrar  arızalanması, 
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
-Tamirinin  mümkün  olmadığının,  yetkili  servis  istasyonu,  satıcı,  üretici  veya  ithalatçı  tarafından 

bir raporla belirlenmesi  durumunda;  tüketici  malın  bedel  iadesini,  ayıp  oranında  bedel  indirimini 

veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep  edebilir.  Satıcı,  tüketicinin 

talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi  durumunda  satıcı,  üretici  ve  ithalatçı 

müteselsilen sorumludur. 

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın 

bölge servis birimleri veya  satıcı  bayiye  bildirimi  tarihinde,  garanti  süresi  dışında  ise  malın  ilgili 

bölge servis ekiplerine teslimi veya ekipler tarafından teslim alınması tarihinden itibaren başlar. 

7. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda 

yerleşim yerinin bulunduğu  veya  tüketici  işlemlerinin  yapıldığı  yerdeki  Tüketici  Hakem  Heyetine 

veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 

8. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı 

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 
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