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L U X U R Y L I V I N G

Những nội dung được Furniland 
ghi lại trong chỉ dẫn này là để bảo đảm 
an toàn cho người sử dụng và phòng ngừa 
hư hại tài sản. Xin hãy đọc kỹ và áp dụng 
đúng cách trước khi sử dụng.

SOFA DA TỰ NHIÊN
ĐỒ GỖ NỘI THẤT 

HOMELAND CORP.

www.furniland.vn

Để được tư vấn & hỗ trợ thêm, 
hãy liên hệ với Furniland theo số:     

024.7307.0066

Với những thông �n hữu ích trong cuốn sách này, 
chúng tôi �n rằng bạn sẽ có thể sử dụng 
các món đồ nội thất của Furniland 
trong nhiều năm! 

HƯỚNG DẪN  
SỬ DỤNG & BẢO QUẢN
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Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của FURNILAND !

NỘI DUNG:
1. Lưu ý an toàn
2. Cảnh báo & đề phòng
3. Tính chất của các chất liệu sofa
4. Bảo quản các chất liệu sofa
5. Hỏi đáp về sofa

A. SOFA DA TỰ NHIÊN

B. ĐỒ GỖ NỘI THẤT 

Sofa thực sự là trung tâm trong đời sống của 
mỗi gia đình. Dù bạn xem �vi hay đi ngủ, �ệc tùng
hay dùng bữa hàng ngày, giáo dục cho trẻ nhỏ
hay tâm �nh với người thân, tất cả đều ở quanh 
sofa nhà bạn. 

Chúng ta dành rất nhiều thời gian trên ghế sofa 
nên để bảo vệ không bị bẩn & hư hại, Furniland 
xin gợi ý cách thức sử dụng và bảo quản sofa 
đơn giản & dễ áp dụng nhất.
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Let us create... 
      ...the home of your dream! 
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Để lau chùi sofa, hãy sử dụng một tấm vải khô
và lau thật nhẹ nhàng. Không nên dùng vải ướt vì 
mốc có thể xuất hiện khi sofa bị ẩm.

Để ý tránh mồ hôi, muối & dầu.
Da sẽ bị nhiễm bẩn khi gặp mồ hôi, muối hay các 
chất hữu cơ, bộ phận �ếp xúc thường xuyên có thể 
sẽ bị nứt & phai mầu.

Khi di chuyển sofa không kéo đường khâu trên đệm. 
Việc đó có thể gây nứt hoặc rách.

Để mắt đến thú cưng.
Móng vuốt của chó và mèo có thể gây hư hại bề mặt sofa.

Không dùng chất tẩy rửa thông thường 
Hãy sử dụng chất tẩy rửa dành riêng cho da hoặc kem 
bảo vệ 06-09 tháng một lần tùy theo điều kiện thực tế. 

Không để đồ vật nóng lên da
Việc đó có thể làm hư hỏng da. 

Tránh ánh nắng trực �ếp
Ánh nắng mặt trời có thể làm bay mầu, nứt da. 

LƯU Ý AN TOÀN Xin hãy làm theo để sử dụng đúng cách, 
ngăn ngừa nguy hiểm hoặc hư hại tài sản
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CẢNH BÁO & ĐỀ PHÒNG 

Xin hãy làm theo để sử dụng đúng cách, 
ngăn ngừa nguy hiểm hoặc hư hại tài sản

Để sofa trên một mặt phẳng 
Khi không vững, sofa có thể bị cong hoặc gây méo khung

Không ngồi lên tay vị hay nệm gối 
Việc đó có thể gây biến dạng hoặc hư hại sản phẩm

Tránh tác động mạnh lên mặt ghế sofa
Xin hãy tránh tác động mạnh, nhảy hay quá nhiều người 
ngồi lên ghế sofa.

Không lật hay đặt sofa nằm xuống 
Khi sofa bị lật hay nằm xuống, áp lực sẽ đè nặng lên 
và có thể làm hư tài sản và gây mất an toàn cho 
người sử dụng
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ĐẶC TÍNH CỦA CÁC CHẤT LIỆU SOFA

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA DA THẬT
Gân, nhăn, sẹo, ban đỏ... của da là các đặc �nh tự nhiên xuất hiện trong
quá trình lớn lên của động vật.

Do sự khác biệt về độ dầy và cấu tạo trên bụng, lưng, tay và cổ động vật,
những phần da liên quan sẽ có kết cấu khác nhau.

Nếp nhăn là đặc �nh tự nhiên đối với da thật. Các bộ phận khác nhau sẽ có 
nếp nhăn khác nhau.

Theo bản chất của da, độ nhuộm mầu là đa dạng, vậy nên giữa da thật và
da nhân tạo sẽ có sự khác biệt về mầu.

Sofa da thật khi mới sử dụng sẽ có mùi nồng tự nhiên, sau khi sử dụng và 
để chỗ thông gió thường xuyên mùi sẽ biến mất.

Gân Nhăn Sẹo

Khác biệt về cấu trúc Khác biệt về mầu sắc

Do sự ảnh hưởng của mồ hôi và ma sát, sofa da 
có thể có vết nứt trong quá trình sử dụng. Đặc biệt 
là phần kết nối cắt ngang và phần nhô lên của bề 
mặt ghế và phần tay vịn được sử dụng liên tục sẽ 
dễ bị ăn mòn hơn. 
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Phần lõm và nhăn da

ĐẶC TÍNH CỦA CÁC CHẤT LIỆU SOFA

Các chất liệu bên trong của sofa là micro fiber, polyurethane, lông vũ sẽ 
đem lại cảm giác thoải mái khi ngồi. 

Khi bị ảnh hưởng bởi trọng lượng người ngồi, bề mặt sofa sẽ liên tục 
phồng lên, co giãn, vì vậy bề mặt da có thể sẽ xuất hiện nếp nhăn. 

Những vị trí ngồi khác nhau trên sofa sẽ có cảm nhận khác nhau tùy thuộc 
vào cấu trúc và tần xuất sử dụng của mỗi vị trí.

Khi đứng dậy khỏi sofa, hãy vỗ nhẹ lên hai bên của phần nệm ngồi để đưa 
về nguyên trạng, điều đó sẽ làm giảm xẹp nệm và nhăn da.

Lõm nệm Nhăn nệm

Đặc �nh của các sản phẩm sofa đa chức năng (recliner sofa)
Sẽ có khoảng trống giữa các bộ phận của loại sofa có chức năng kéo rút để tạo
một trải nghiệm êm ái và tránh làm hư sản phẩm. Khi các chức năng hoạt động, 
có thể gây ra lõm nệm hoặc tạo khoảng cách giữa các nệm.
Sẽ có ma sát hoặc �ếng động trên bề mặt da khi các chức năng hoạt động. 

Khoảng trống Lõm nệm Chênh lệch khi hoạt động

Đặc �nh của chất liệu mềm bên trong
Do chất liệu bên trong co giãn nên chênh lệch có thể xẩy ra ở đường may hoặc 
kích cỡ. Trong quá trình vận chuyển hình dáng và kích cỡ của nệm cũng có thể 
bị thay đổi.
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BẢO QUẢN CÁC CHẤT LIỆU SOFA

1. BẢO QUẢN CÁC LOẠI DA TỰ NHIÊN:

Sử dụng máy hút bụi hàng tuần để làm sạch và lau chùi bằng vải mềm 
hàng ngày sẽ giữ cho da được tốt và kéo dài thời gian sử dụng.

Những bộ phận được �ếp xúc thường xuyên sẽ dễ bị phai hoặc nứt hơn 
các phần khác nếu không được chăm sóc đều đặn.

Đặc biệt trong mùa hè, dùng khăn khô để lau những chỗ bị làm hư bởi 
muối từ mồ hôi rồi để khô bề mặt.

Cho một ít chất bảo vệ dành riêng cho da tự nhiên lên bề mặt mảnh 
vải mềm và lau nhẹ nhàng. Nếu dùng vải cứng sẽ làm hư da.

Lưu ý nếu da �ếp xúc trực �ếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài 
sẽ gây phai mầu, khô nứt và biến dạng.

2. LÀM SẠCH CÁC LOẠI DA TỰ NHIÊN:

Dùng vải mềm lau sạch các vết bẩn hàng ngày.

Khi da bị bẩn nhiều, lau bằng chất tẩy rửa chuyên dụng cho da tự nhiên. 
Tuyệt đối không phơi nắng hay sử dụng máy sấy khi da khô.

Khi da bị dính kẹo cao su, cần chườm đá lên chỗ đó trong 10 phút, khi da 
cứng lên có thể loại bỏ vết bẩn và lau bằng vải mềm.

Tránh sử dụng cồn hoặc rượu mạnh vì sẽ gây hư hại da.
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BẢO QUẢN CÁC CHẤT LIỆU SOFA

3. SỬ DỤNG CHẤT TẨY RỬA TRÊN DA TỰ NHIÊN:
Cho chất tẩy rửa trực �ếp lên bề mặt có thể tạo vết bẩn hoặc gây bay mầu,
vậy hãy cho lên tấm vải mềm trước rồi lau.

1. Định vị chỗ dính bẩn 2. Cho chất tẩy rửa lên vải khô và lau nhẹ

3. Làm thêm một lần nữa 4. Sau đó để khô ở nơi thông thoáng

4. BẢO QUẢN DA NHÂN TẠO (ar�ficial leather) 
Khi bị bẩn có thể lau bằng vải ướt
Không lau bằng benzen hoặc dầu
Khi có vết bút bi không lau được bằng vải ướt, hãy dùng ít nước rửa kính. 
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HỎI ĐÁP VỀ SOFA

CÂU 1:
Sofa tôi mua có vẻ cứng hơn so với lúc ngồi thử ở showroom?
Vì sofa tại showroom đã có nhiều người ngồi thử trong khi sofa bạn mua chưa
qua sử dụng.

CÂU 2:
Tại sao có những nếp nhăn trên các đường cong và đường may?
Đó là sự co giãn tự nhiên của vật liệu ở đường uốn cong.

CÂU 3:
Mầu và đường cắt không tương đồng 
khi mua bổ sung sản phẩm cùng mẫu?

Khi bạn đặt thêm sản phẩm cùng mẫu 
với sản phẩm đã mua trước, chúng tôi 
sẽ cố gắng sử dụng mầu giống hệt như 
mầu bạn đã đặt trước. Tuy nhiên đôi khi 
vẫn sẽ có sự khác biệt về mầu hoặc kết 
cấu hoa văn (texture) do khác thời gian 
sản xuất. Vậy nên sản phẩm đặt thêm sẽ 
không hoàn toàn giống sản phẩm ban 
đầu, sẽ có sai lệch đôi chút về đường cắt, 
nếp nhăn, mầu sắc và kết cấu hoa văn.
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Ánh sáng mặt trời Ánh sáng đèn neon Ánh sáng đèn halogen

HỎI ĐÁP VỀ SOFA

CÂU 4:
Sofa mua có mầu sắc không hoàn toàn giống với mẫu trưng bầy tại showroom?
Do môi trường ánh sáng khác nhau giữa ở nhà và tại showroom. Tại showroom 
thường sử dụng ánh sáng vàng, nó thường sáng hơn so với ảnh sáng ở nhà. 
Đèn có ánh sáng mầu khác nhau sẽ khiến sản phẩm mầu sắc nhìn khác nhau.

CÂU 5:
Mầu sắc trên da không giống nhau tuyệt đối ?
Do đặc �nh là da tự nhiên, da thật khác vị trí sẽ không thể có mầu giống nhau 
tuyệt đối.  

CÂU 6:
Các hoa văn trên bề mặt da không đồng bộ ?
Điều đó hoàn toàn tự nhiên, các phần da của các bộ phận khác nhau như lưng,
bụng hay vai sẽ có hoa văn khác nhau do đặc �nh của từng bộ phận đó.
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HỎI ĐÁP VỀ SOFA

CÂU 7:
Chỗ ngồi và nệm ghế bị lõm sau thời gian sử dụng lâu dài ?
Sau khoảng 03 tháng sử dụng, vật liệu bên trong sẽ đến giai đoạn ổn định, trở 
nên mềm hơn so với ban đầu và �nh đàn hồi sẽ giảm sau khi sử dụng lâu dài 
(tương tự như gối bông bị đè nén). Vật liệu xốp sẽ bị bóp lại khoảng 5% sau khi 
sử dụng. Da tự nhiên cũng sẽ bị nhăn theo thời gian, nhưng ở một mức độ nhất 
định. Để giảm thiểu điều này, sau khi ngồi nên vỗ nhẹ lên bề mặt để sofa có thể 
khôi phục trạng thái ban đầu.

 

CÂU 8:
Góc sofa bị bóp lại ?
Khi vật liệu nhồi bên trong là bông, xốp, chúng có thể sẽ có nếp nhăn trong quá 
trình vận chuyển, nhưng sau đó sẽ dần trở lại và đó không phải là lỗi.

Sofa mới mua Sofa sau khi sử dụng
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HỎI ĐÁP VỀ SOFA

CÂU 9:
Sofa mua về nhìn to hơn so với ở showroom?
Vì showroom thường có không gian lớn nên nhìn sofa có vẻ bé hơn so với khi đặt
ở nhà. Ngoài ra, do �nh chất của sofa, mặc dù độ dầy của gỗ & xốp là tương đương
nhưng vẫn có thể có dung sai nhất định do sofa chủ yêu được làm thủ công.  

CÂU 10:
Có vết nứt trên bề mặt da?
Do mồ hôi và ma sát, sẽ tồn tại những vết nứt sau khi sử dụng lâu dài. Đặc biệt 
là ở các đường cắt, phần nhô lên, mặt �ếp xúc & tay vịn được xử dụng thường 
xuyên sẽ dễ bị ăn mòn hơn.  
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CHĂM SÓC BẢO QUẢN ĐỒ GỖ

Giữ sản phẩm tránh khói ánh sáng mặt trời trực �ếp, gỗ sẽ bị phai mầu 
và lớp sơn bề mặt sẽ bị xuống cấp nếu bị �ếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Cố gắng đặt các đồ gỗ nội thất xa khỏi lò xưởi và các nguồn nhiệt khác. 
Thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ làm gỗ khô và nứt, các phần ghép nối sẽ lệch đi.

Khi vệ sinh đồ gỗ, nên lau chùi bằng vải ẩm, hạn chế sử dụng các loại 
hóa chất và chất tẩy rửa gia dụng thông thường. 

Những vết bẩn đánh đổ lên đồ gỗ cần được thấm ngay lập tức bằng một 
tấm vải sạch hoặc khăn giấy.

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng lót cốc và khăn trải bàn để ngăn ngừa hư hại.

Các phụ kiện có thể sẽ bị lỏng đi theo thời gian, thỉnh thoảng hãy kiểm tra
đảm bảo các chỗ ghép đã chặt. 
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LET ENJOY LUXURY LIVING !
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