
Szanowny kliencie, prosimy o zapoznanie się z 

poniższą instrukcją użytkowania i konserwacji 

naszych mebli. Pozwoli to przedłużyć ich 

bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie.  

Podczas odbioru mebla sprawdź ich stan, czy 

towar jest zgodny z zamówionym, czy elementy 

opakowania nie są uszkodzone (pogniecione, 

przecięte), czy dołączone są wszystkie elementy 

potrzebne do samodzielnego montażu.  

Zachowaj szczególną ostrożność podczas 

odpakowania mebli, uważnie używaj ostrych 

narzędzi, tak, aby nie uszkodzić lub nie przeciąć 

powierzchni mebla. 

 

Zasady użytkowania mebli 

 

1. Podczas skręcania mebli postępuj zgodnie 

z załączoną instrukcją. Śruby należy 

dokręcać dwustopniowo, najpierw lekko, 

dopiero na końcu dokręcić maksymalnie.  

2. Podczas przenoszenia mebli należy 

podnosić je bez dodatkowego obciążenia, 

chwytając od spodu. Ciągnięcie za oparcie, 

podłokietniki może spowodować 

nieodwracalne uszkodzenia. 

1. Po złożeniu, meble należy ustawić na 

stabilnej wypoziomowanej powierzchni, 

w odległości większej niż 0,5 m od 

czynnych źródeł ciepła. W pomieszczeniu 

wilgotność powietrza powinna mieścić się 

w granicach 40-70%, temperatura nie 

powinna przekraczać zakresu +15 st.C - +40 

st.C. Przy meblach przeznaczonych  do 

użytku w pomieszczeniach, należy unikać 

bezpośredniego działania promieni 

słonecznych. 

2. Meble należy użytkować zgodnie z ich 

przeznaczeniem, siadać tylko na 

siedziskach, nie stawać na nich.  

3. Na elementach tapicerowanych nie należy 

stawiać żadnych ostrych, gorących 

i ciężkich rzeczy, może to spowodować 

odkształcenie i trwałe zniszczenie mebla. 

4. W przypadku stołów powinno używać się 

podkładek pod używane naczynia. Nie 

stawiać gorących garnków bezpośrednio na 

blacie. 

5. Maksymalne obciążenie mebli: krzeseł i 

foteli 100 kg, sof 150 kg.  

 

Zasady czyszczenia i konserwacji 

1. Meble tapicerowane: 

a. Plamy i większe zabrudzenia należy usunąć 

natychmiast miękką, wilgotną szmatką 

zamoczoną w letniej wodzie, bez wcierania 

plamy w tkaninę. Wilgotne po czyszczeniu 

miejsce zostawić do samoistnego 

wyschnięcia.  

b. Przy tłustych plamach najpierw trzeba je 

zebrać bibułą, dopiero potem można 

zastosować odpowiedni delikatny 

i przystosowany do rodzaju materiału 

środek czyszczący. 

c. Nie zaleca się suszenia mebli ciepłym 

strumieniem powietrza (np. suszarka), gdyż 

może to spowodować odbarwienia. 

d. Podczas czyszczenia nie rozciągać i nie 

szarpać tkaniny. 

e. Można czyścić przy pomocy odkurzacza 

tylko używając odpowiedniej miękkiej 

końcówki i na ustawionej niskiej mocy. 

 

2. Meble z polipropylenu lub płyty MDF: 

a. Plamy usuwać wilgotną, miękką szmatką 

i wytrzeć suchą. 

b.  Jeżeli jest to niezbędne można użyć 

delikatnego płynu przeznaczonego do 

czyszczeni tego typu powierzchni. 

c. Nie należy szorować ostrymi szczotkami lub 

druciakami.  Nie używać silnych 

detergentów lub rozpuszczalników. 

d. Duży nacisk przy czyszczeniu może 

spowodować odbarwienie. 

e. Blatów nie narażać na kontakt  z wilgocią 

lub gorącą parą wodną. 


