INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI
1. Meble drewniane powinny być użytkowane zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem.
Siadanie lub stawania na jakiekolwiek elementy mebla może doprowadzić do nieodwracalnych zmian
w meblu.
2. Przy rozpakowywaniu mebla nie należy w żadnym wypadku używać ostrych narzędzi, gdyż może
to spowodować uszkodzenie jego powierzchni.
3. W wyniku transportu może wystąpić konieczność wyregulowania drzwiczek i/lub szuflad.
4. Podczas wnoszenia lub przestawiania, meble należy przenosić chwytając je od spodu za sztywne
części konstrukcji nośnej. Chwytanie za wieniec górny może spowodować uszkodzenie mebla.
Mebla nie należy przesuwać. Ostre krawędzie nóżek, stopek lub cokołów mogą spowodować
nieodwracalne uszkodzenie podłogi.
5. Meble drewniane powinny być użytkowane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
Meble nie powinny być narażone na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych oraz
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W pomieszczeniach powinno utrzymywać się
względnie stałą temperaturę oraz wilgotność powietrza na poziomie od 50 do 60%.
W przypadku zmiennych warunków klimatycznych drewno może zsychać się lub lekko puchnąć.
6. Meble powinny być ustawiane na stabilnym, dobrze wypoziomowanym podłożu. W innym
przypadku mogą wystąpić problemy z ich regulacją.
7. Meble należy ustawiać z dala od czynnych źródeł ciepła, takich jak: grzejniki, kuchenki, piece
i kominki.
8. Ewentualne luzy na połączeniach, powstałe podczas użytkowania mebla należy niezwłocznie
usunąć poprzez dokręcenie odpowiednich śrub, zawiasów lub łączników.
9. Na powierzchni mebli nie wolno ustawiać gorących, wilgotnych lub zmrożonych przedmiotów
i naczyń.
10. Do usuwania zanieczyszczeń na meblach nie należy stosować twardych lub ostrych przedmiotów
czy tkanin.
11. Meble należy czyścić z kurzu i konserwować środkami wyłącznie do tego przeznaczonymi, miękką
tkaniną wzdłuż tzw. słojów. Do codziennej pielęgnacji mebla wystarczy ściereczka lub lekko wilgotna,
dobrze wyciśnięta chustka. Drewniane meble olejowane nie lubią żadnych płynów ciekłych, dlatego
po przetarciu ich wilgotną ściereczką należy dodatkowo przetrzeć je suchą chustką.
12. W przypadku rozlania jakiejś cieczy na powierzchnię mebla należy niezwłocznie wytrzeć to miejsce do sucha i nie dopuszczać do tego, by woda lub inna ciecz pozostawała przez dłuższy czas na
powierzchni mebla.
13. Oleje stosowane do wykończenia powierzchni drewnianej są produktem na bazie naturalnych
składników i z założenia cały czas wnikają w głąb drewna. Po jakimś czasie na powierzchni mebla
może powstać szorstkość, przebarwienia lub matowe miejsca. W związku z powyższym powierzchnia
mebli drewnianych olejowanych powinna być okresowo odnawiana przy użyciu odpowiednich
środków pielęgnacyjnych, olejów i wosków.
14. Nie należy stosować środków pielęgnacyjnych, które zawierają w składzie alkohol, naftę lub inne
rozpuszczalniki.
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