












UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA MEBLI 

 

Dziękujemy Państwu za wybór naszego produktu. Został on wytworzony zgodnie z 

wymogami norm jakościowych na każdym etapie produkcji oraz po jej zakończeniu. 

Informujemy, iż prawidłowe funkcjonowanie mebli zapewnia właściwy montaż, ustawienie i 

zachowanie prawidłowych zasad użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  

1. Dla prawidłowego użytkowania mebli zawsze należy przestrzegać, aby pomieszczenie, 

w którym znajdują się było zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi a w szczególności przed zbyt wysoką wilgotnością powietrza oraz 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,  

2. Meble należy użytkować w pomieszczeniu zamkniętym, w którym temperatura waha 

się w granicach od 10-30 stopni Celsjusza,  

3. Łóżek tapicerowanych nie należy stawiać w odległości mniejszej niż metr od czynnych 

źródeł ciepła a także w pomieszczeniach o wilgotności powietrza powyżej 70 %,  

4. Meble należy chronić przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami mechanicznymi, które 

mogą być spowodowane np. siadaniem na płytę zagłówka, weznoża, skakaniem na 

łóżku, stawaniem na pojedynczych drewnianych listwach sprężynujących,  

5. Do czyszczenia tkanin obiciowych w żadnym wypadku nie wolno stosować środków 

chemicznych oraz detergentów. Ewentualne plamy należy usuwać natychmiast 

miękką bawełnianą szmatką zwilżoną w letniej wodzie. Po oczyszczeniu plamy 

pozostawić do wyschnięcia.  

 

Informujemy, iż reklamacji nie podlegają :  

1. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu, użytkowania, konserwacji, 

czyszczenia, przechowywania mebla oraz wady wynikające z naturalnego zużycia 

zastosowanych w meblu tkanin, eko-skór, 

2. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne,  

3. Zalania mebla wodą i innymi cieczami,   

4. Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta,  

5. Zabarwienie tkaniny odzieżą lub innymi barwnikami,  

6. Zmiany zachodzące naturalnie, wskutek użytkowania mebla,  

7. Pofałdowania i zmarszczenia tkanin, skóry wynikające z zaprojektowanych cech 

mebla, 

8. Przebarwienia pianki poliuretanowej, które powstają w naturalnym procesie nie 

zmieniając właściwości użytkowych wyrobów,  

9. Wyroby reklamowane ze względu na ich specyficzny zapach użytych surowców, który 

ulatnia się w miarę użytkowania,  

 

Ogólne postanowienia producenta:  

1. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mienia będące ich następstwem nawet jeśli 

były używane zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach,  

2. Kupujący zgłasza reklamacje na piśmie a ocenę jej zasadności przeprowadza 

Sprzedawca,  

3. Producent zastrzega sobie prawo do tolerancji ujemnej i dodatniej na poziomie 2 cm 

we wszystkich wyrobach tapicerowanych.  


