
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI PRODUKTÓW 

 

 

I. UŻYTKOWANIE MEBLI 

 

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. Meble są przeznaczone przede wszyst-

kim do użytku wewnętrznego i wyłącznie do budynków ocieplanych. 

2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach gwarantujących zabezpieczenie przed czynnikami 

atmosferycznymi, o warunkach wilgotności powietrza 40-70 % i temperaturze powietrza 15-

25˚C, przy czym zalecana wilgotność otoczenia to 60 %. Meble nie mogą być wystawione na 

skrajne temperatury oraz wilgotność i nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie pro-

mieni słonecznych. 

3. Meble wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych mogą po pewnym czasie 

zmienić swój pierwotny kolor. Również zbyt wysoka i długotrwała wilgotność lub przesuszone 

powietrze może negatywnie wpływać na drewno, dlatego: 

a) meble powinny stać co najmniej 1 metr od źródła ciepła (kaloryfery, grzejniki elektryczne, itp.); 

b) wszelkie zabrudzenia powinny być natychmiast usuwane; 

c) stawiając gorące, bardzo zimne lub wilgotne przedmioty na meblach, należy stosować podstawki 

w celu uniknięcia plam lub odkształceń; 

d) do pisania itp. należy zawsze używać podkładów, aby na powierzchni nie powstały zarysowania; 

e) meble powinny być ustawiane na poziomym podłożu, w przeciwnym razie ulegną odkształceniu, 

dostosowując się do nierówności podłoża. 

4. Należy dbać, aby fronty mebli (czoła szuflad i drzwi) nie były narażone na tarcie o jakikolwiek 

element. Zmiana obciążenia szafek przez przechowywanie różnej wagi przedmiotów wiąże się 

w niektórych przypadkach z potrzebą regulacji samych frontów lub zawieszenia całej szafki. 

5. W celu zapewnienia właściwego działania systemów amortyzacji i samo ciągu szuflad oraz amor-

tyzacji domyku frontów, należy zamykać szuflady i fronty z odpowiednią siłą. 

6. Zamykanie szuflad i frontów ze zbyt dużą siłą powoduje ograniczone działanie mechanizmów, a 

w przypadku powtarzających się takich zdarzeń może spowodować ich zniszczenie. 

7. Powierzchnię mebli należy chronić przed obiciem i porysowaniem. 

8. Na meble nie można stawiać gorących przedmiotów, naczyń zwłaszcza bezpośrednio zdjętych z 

płyty grzewczej, należy zawsze odkładać na deskę lub podkładkę. 

9. Należy chronić meble przed działaniem wody. Szczególnie w przypadku wylania wody w okoli-

cach połączeń, należy niezwłocznie usunąć wodę suchą szmatką. Należy dbać, aby woda nie 

dostała się z tyłu (od strony ściany) co może spowodować wybrzuszenie mebli oraz aby woda 

nie zalała frontów, które w wyniku tego mogą ulec zniszczeniu. 

10. Szufladę należy obciążać równomiernie na całej powierzchni, nie należy opierać się o szufladę. 

Szczególnie należy unikać nadmiernego obciążenia szuflady blisko lub na samym froncie. 

11. Nie należy opierać się ani poddawać obciążeniom drzwi meblowych. 

12. Sprzedawane meble nie są przeznaczone do celów zarobkowych a wyłącznie do użytku domo-

wego. 

13. W razie wątpliwości, co do sposobu użytkowania mebli, przed podjęciem jakiejkolwiek czynno-

ści opisanej w niniejszej instrukcji należy skontaktować się ze Sprzedającym. 

 

 

 

II. KONSERWACJA MEBLI 

 

1. Konserwacja powierzchni olejowanych 



 

 

  

Aby dokonać efektywnej konserwacji powierzchni olejowanych należy mieć na uwadze, że po-

wierzchnie olejowane są bardziej wrażliwe na zabrudzenia niż powierzchnie lakierowane. Z uwagi 

na powyższe, drewno olejowane wymaga nieco większej ostrożności podczas użytkowania. Warstwa 

oleju jest cienka, dlatego po pewnym czasie zużyty olej może miejscowo wsiąkać w drewno. Jedna-

kowoż jest to wada i nie stanowi powodu do reklamacji. Olej powinien być w takim przypadku po-

nownie naniesiony, aż do momentu, kiedy przestanie wsiąkać. W przeciwnym razie powierzchnia 

wygląda na niewykończoną. Należy przy tym uważać, aby olej rozprowadzić równomiernie, by nie 

powstały na powierzchni ciemniejsze miejsca. 

 

Przy wykańczaniu naturalnego materiału szlachetnego takiego jak drewno występują również drobne 

nieregularności, przebarwienia lub mikro rysy, które podkreślają urodę tego produktu i nie stanowią 

uzasadnionego powodu do reklamacji. Przy wersji mebla z postarzeniami lub barwieniem, ważne jest 

by wziąć pod uwagę fakt, iż w efekcie wykańczania ręcznego nie będą one nigdy identyczne. 

 

Do konserwacji powierzchni olejowanych nie wolno używać: 

- żadnych środków konserwujących  lub czyszczących, które nie są dostosowane do drewna; 

- żadnych środków w aerozolu; 

- wszystkich innych substancji, których nie znamy i nie jesteśmy pewni, że nie uszkodzą mebli. 

 

2. Konserwacja powierzchni lakierowanych 

  

W celu skutecznej konserwacji powierzchni lakierowanych polecane są naturalne pasty, wyproduko-

wane na bazie wosku, bezbarwne lub w kolorze Państwa mebli. Należy nanieść cienką warstwę pasty 

miękką szmatką, wzdłuż włókna drewna. Meble powinny być woskowane regularnie 1-2 razy do 

roku lub częściej, w zależności od intensywności ich użytkowania. Poprzez woskowanie powierzch-

nia drewna nie tylko jest zakonserwowana, ale także staje się ładniejsza. Mebel w żadnym wypadku 

nie może mieć kontaktu z rozpuszczalnikami, gdyż lakier nie jest odporny na działanie takich sub-

stancji. 
  


