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Instrukcja użytkowania
Drogi Kliencie,
Dziękujemy za zaufanie. Aby nasze meble służyły długie lata prosimy o zalecanie się
do ogólnych, poniższych zasad.
Wszystkie powierzchnie drewniane naturalne lub fornirowane mogą zmieniać swoje
walory
estetyczne z upływem czasu, w zależności od warunków otoczenia, w których są
użytkowane. Są to
całkowicie naturalne zmiany i nie stanowią wady produktu.
– Unikaj wystawiania produktu bezpośrednio na światło słoneczne, umieszczania
halogenów
bezpośrednio i w bliskiej odległości do powierzchni mebla.
– Unikaj kontaktu z agresywnymi substancjami, jak kwas, olej, tłuszcz, detergenty oraz
inne substancje
chemiczne.
– Unikaj kontaktu z rzeczami gorącymi.
– Nie drap i nie uderzaj powierzchni mebli tępymi ani ostrymi narzędziami.
– Utrzymuj powierzchnie mebli całkowicie suche
– Czyść powierzchnie mebli miękką szmatką zwilżoną tylko i wyłącznie czystą wodą, po
czyszczeniu wysusz mokre powierzchnie mebla.
– W przypadku trudno usuwalnych zanieczyszczeń użyj niewielkiej ilości naturalnego
mydła
rozpuszczonego w wodzie (np. 2% mydła, 98% wody).
– Prosimy nie używać, ŻADNYCH środków do pielęgnacji mebli. Jedynie przy meblach
woskowanych
zaleca się co jakiś czas zawoskować powierzchnię.
– Odradza się utrzymywanie nadmiernie wilgotnego lub suchego powietrza w domu
przez dłuższy
czas. Jeśli występują takie warunki, sugeruje się częste wietrzenie pomieszczeń lub
użycie

nawilżaczy powietrza.
Uwaga!
Skóra naturalna jest produktem pochodzenia zwierzęcego. Wszelkiego rodzaju skazy,
zadrapania,
ślady po bliznach świadczą o jej autentyczności, nie są wadami i nie podlegają
reklamacji.
W przypadku skór nie lakierowanych mogą wystąpić przebarwienia, i odcień skóry może
nieznacznie różnić się od prezentowanej próbki.
Lakierowane drewno lite może prowadzić do mikropęknięć lakieru. Nie stanowi to
żadnego
powodu do reklamacji.
Próbki koloru mogą służyć tylko jako punkt orientacyjny. Karta kolorów jest materiałem
poglądowym i nie stanowi podstawy do reklamacji. Uzyskany odcień może się różnić w
zależności
od rodzaju drzewa i od jego struktury. Odcień kolorystyczny i struktura drewna litego,
ulegają
zmianie wraz z każdym poszczególnym pniem wybranym do próbki. Sęki i przerośnięcia
są oznaką
autentyczności, tak samo jak różnice w zabarwianiu kolorystycznym.
Drewno jest produktem naturalnym, który pod względem struktury i rysunku słojów
zawsze posiada
zróżnicowaną optykę. Każdy elementy drewniany w meblu jest cząstką natury, dlatego
zawsze
istnieją naturalne różnice w wyglądzie drewna.
Meble woskowane: zaleca się ich nacieranie co 2-3 miesiące przy użyciu czystej
ściereczki nasączonej olejem. Zabieg ten stanowi nie tylko świetną konserwację mebli,
powoduje
też dokładne jego wyczyszczenie. Z racji tego, iż meble drewniane chłoną olej bardzo
powoli, ich
nacieranie należy wykonywać systematycznie. Tym samym na ich powierzchni pojawi
się nowa
warstwa ochronna, która z czasem przechodzi w głębsze partie drewna. Zabiegi
nacierania mebli
drewnianych olejem powodują, iż zyskują one na wyglądzie, plamy i rysy stają się
niewidoczne, zaś
samo drewno jest twardsze. Aby uniknąć pojawienia się odbarwień czy rozpuszczenia
warstwy
wosku na meblach nie należy stawiać przedmiotów gorących lub mokrych. Jeśli ulegnie
ona
zniszczeniu, całą płaszczyznę należy przeszlifować papierem ściernym o granulacji co
najmniej 320
i ponownie zawoskować całą powierzchnię. Kurz z mebli woskowych należy usuwać
miękką, wilgotną
ściereczką, co zapobiega jego wniknięciu.

Wszystkie te uwagi wpłyną na jakość mebla a tym samym na zadowolenie Naszego
Klienta.

