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D R E W N I A N E  K O N S O L E

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

 Montażu mebli należy dokonywać z załączoną instrukcją, zachowując wskazaną ta kolejność.
Przynajmniej raz na 4 miesiące trzeba sprawdzić śruby, pokrętła, żeby być pewnym, że są mocno
dokręcone.
W trakcie montażu śruby należy dokręcić dwustopniowo, najpierw lekko, dopiero na końcu
dokręci maksymalnie każdą z nich.
Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła (grzejniki,
piece).
Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed
szkodliwymi wpływami czynników atmosferycznych. Zbyt suche lub wilgotne powietrze może
powodować deformację niektórych części mebla. Należy unikać stawiania mebli na mokrej
powierzchni (mokre podłogi, dywany).
Meble powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.
Blaty mebli mogą zostać uszkodzone przez gorące talerze, mokre filiżanki, przedmioty o ostrych
lub szorstkich powierzchniach. Aby tego uniknąć nie zaleca się ich stawiania bezpośrednio na
powierzchni, należy stosować podkładki zabezpieczające. Wylane płyny powinny być natychmiast
wytarte.
Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania nie podlegają reklamacji.

W chwili zakupu/odbioru mebli należy bezwzględnie sprawdzić ich stan, tzn.:
a) czy zakupiony towar jest zgodny ze złożonym zamówieniem
b) czy elementy opakowania nie są uszkodzone (zagniecione, porysowane, stłuczone)
c) po otwarciu opakowania sprawdzić stan techniczny elementów mebli
d) czy dołączone są wszystkie elementy przeznaczone do samodzielnego montażu oraz
instrukcja montażu i karta gwarancyjna.
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ZASADY OGÓLNE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI MEBLI:
1. Powierzchnie mebli można zmywać wilgotną tkaniną, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez
wytarcie miękką, suchą tkaniną.
2. Wszelkie środki czyszczące należy stosować zgodnie z niniejszymi zasadami oraz przeznaczeniem i
instrukcją ich producenta.
3. Nie należy używać środków do czyszczenia zawierających substancje ścierające lub rozpuszczalniki.
Przestrzegamy przed stosowaniem chemicznych środków do konserwacji mebli, gdyż mogą one
działać negatywnie na wygląd powłoki lakierniczej.
4. Elementów drewnianych nie należy czyścić i konserwować przy użyciu środków chemicznych z
uwagi na ryzyko uszkodzenia powłoki tych elementów.


