OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA MEBLI

Zadbaj o swoje meble, a posłużą długo – zastosuj się do naszych rad.
W szczególności:













Używaj mebli zgodnie z ich przeznaczeniem.
Unikaj długotrwałego kontaktu z wilgocią elementów: drewnianych, laminowanych, lakierowanych
(mat, połysk) i metalowych.
Wycieranie do sucha miękką szmatką lub ręcznikiem kuchennym zapobiegnie puchnięciu,
odkształcaniu oraz niszczeniu wierzchniej powłoki. Nie używaj szorstkich materiałów, które mogą
uszkodzić powłokę ochronną i doprowadzić do nieodwracalnych zmian.
Zadbaj o wentylację pomieszczenia kuchennego za pomocą kratek wentylacyjnych i wyciągów
kuchennych. Nadmierne nagromadzanie pary powstałej podczas gotowania może doprowadzić do
puchnięcia płyt, frontów, blatów lub pękania i odbarwienia się powłok ochronnych.
Unikaj kontaktu elementów meblowych z ostrymi przedmiotami, które mogą trwale uszkodzić
powierzchnie danego mebla. Elementy uszkodzone są bardziej narażone na działanie czynników
zewnętrznych.
Powinno się bezwzględnie unikać stawiania gorących garnków/naczyń bezpośrednio na powierzchnię
blatu.
Nie dopuszczaj do powstania trwałych zabrudzeń, które mogą powodować przebarwienia.
Czyszczenie i konserwacja tylko łagodnymi środkami zgodnie z ich przeznaczeniem.
Nie należy ściągać folii ochronnej jeżeli w pomieszczeniu trwają prace budowlane lub wykończeniowe.

ELEMENTY MEBLI Z PŁYTY LAMINOWANEJ – należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą,
ewentualnie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po usunięciu zabrudzeń z mebli trzeba je przetrzeć kilka razy
flanelową szmatką i wytrzeć starannie do sucha.
FRONTY I ELEMENTY W WYSOKIM POŁYSKU – należy używać delikatnych miękkich ściereczek
bawełnianych, jedwabnych lub z mikrofibry. Większość typowych zabrudzeń (np. ślady tłustych palców, tłusty
brud, kurz), może być z powodzeniem usunięte wilgotną ściereczką. Przy intensywnym zabrudzeniu można
zastosować także płyn do szyb po czym należy przetrzeć powierzchnię czystą ściereczką nasączoną letnią wodą.
Niedopuszczalne jest używanie preparatów (płynów, proszków, kremów) o właściwościach ściernych lub
skoncentrowanych środków czyszczących. Poprzez naturalne użytkowanie mebli elementy pokryte lakierem
mogą odbiegać kolorem od pierwotnego wzornika.
BLATY ROBOCZE LAMINOWANE – należy czyścić przy użyciu miękkiej szmatki i ciepłej wody z
dodatkiem łagodnego środka czyszczącego przeznaczonego do stosowania w gospodarstwie domowym. Trudno
usuwalne plamy zaleca się czyścić za pomocą odpowiednich płynów lub past nie zawierających dodatków
ściernych.

FORNIR oraz DREWNO – należy stosować produkty przeznaczone do pielęgnacji drewna (typu Pronto).
Naturalny proces starzenia forniru oraz drewna ma wpływ na ich zmianę koloru. Ponadto proces utleniania
lakieru, bejcy, oleju, którym został pokryty produkt, jest odpowiedzialny za zmianę barwy drewna na
ciemniejsze. Należy systematycznie konserwować drewno zgodnie z jego wykończeniem, środkami
przeznaczonymi do drewna np. olej do drewna, lakier.
Nie przeciążaj szuflad i półek. Maksymalne obciążenia, wg zaleceń producentów:


SZUFLADA NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH – 10kg



SZUFLADA NA PROWADNICACH BLUM – od 30 do 50kg (zależnie od użytego systemu)



CARGO MINI (podblatowe) – 30kg (szer. 150-200), 50kg (szer. 300-600)



CARGO MIDI i MAXI – 80kg



MAGIC-CORNER (kosz do szafki narożnej) – 70kg



OBCIĄŻENIE SZAFEK WISZĄCYCH – ok. 15kg (zależnie od typu ściany montażu)

Korzystaj z urządzeń kuchennych zgodnie z zaleceniami ich producentów. Niewłaściwe użytkowanie zmywarki,
piekarnika, lodówki i pozostałych urządzeń AGD może mieć negatywny wpływ na meble.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM MEBLI
PROSIMY O KONTAKT Z FIRMĄ.

