
 
 

 

 

 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MEBLI 

- Meble są przystosowane do używania w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych o normalnej 

temperaturze i wilgotności powietrza. 

(Meble z frontami drewnianymi lub fornirowanymi powinny znajdować się w pomieszczeniach o wilgotności 

względnej powietrza od 45% do 60% oraz temperaturze od 15`C do 25`C) 

- Podczas gotowania w kuchni powinien być włączony pochłaniacz. 

- Nie można dopuścić do kontaktu powierzchni mebli z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, 

rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi. 

- Nie można dopuszczać do kontaktu z gorącymi przedmiotami i powietrzem, a w szczególności z gorącą parą. 

- Zabrudzenia można usuwać za pomocą letniej wody z mydłem lub innej delikatnej substancji, szmatką lub 

szczotką o delikatnym włosiu. Bezpośredni kontakt z płynem powinien być krótkotrwały. 

- Niedopuszczalne jest zanurzanie elementów w wodzie. 

- Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych 

(proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności 

barwnych. 

- Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino, curry, 

musztarda, należy jak najszybciej spłukać wodą, lub przetrzeć wilgotną szmatka. 

- Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię. 

- Nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających. 

- Nie należy opierać się ani poddawać obciążeniu drzwi meblowych. 

- Nie przeciążać szuflad i półek. Nadmierne obciążenie może być przyczyną nieprzyjemnych konsekwencji. 

Zalecane przez producentów obciążenia nie powinny przekraczać: prow. rolkowa, kulkowa, metabox max. 10 

kg, prow. tandembox max. 30 kg. 

- Szuflady należy obciążać równomiernie na całej powierzchni, nie należy opierać się o szuflady. 

- Należy korzystać z urządzeń kuchennych zgodnie z zaleceniami ich producentów. Niewłaściwe użytkowanie 

zmywarki (np. za wczesne otwarcie po ukończonym cyklu zmywania), piekarnika (np. otwieranie przy wysokiej 

temp. przez zbyt długi okres czasu), lub innych urządzeń AGD może mieć negatywny wpływ na meble 

kuchenne. 

- Szyby z nadrukiem, piaskowane oraz witraże należy czyścić łagodnymi środkami myjącymi za pomocą 

miękkiej szmatki lub ręczników papierowych. Unikać zbyt silnego pocierania. 

- Na blaty (płyty robocze) nie można stawiać gorących przedmiotów, naczyń zwłaszcza bezpośrednio zdjętych z 

płyty grzewczej- należy zawsze odkładać na deskę lub podkładkę, gdyż może to spowodować odbarwienie a 

nawet zniszczenie powierzchni. 

- Kroić należy na specjalnie przygotowanych do tego deskach oddzielających powierzchnię blatu od 

bezpośredniego kontaktu z nożem, tłuczkiem itp. mogącym zniszczyć jego strukturę. 



- Należy chronić meble przed działaniem wody. Szczególnie w przypadku wylania wody w okolicach połączeń 

blatów, zamontowanych zlewozmywaków i płyt grzewczych, należy niezwłocznie usunąć wodę suchą szmatką,. 

Należy dbać aby woda nie dostała się z tyłu blatu (od strony ściany) co może spowodować wybrzuszenie blatu, 

oraz aby nie zalała frontów, które w wyniku tego mogą ulec zniszczeniu. 

- Zmywarkę należy otwierać nie wcześniej, niż po 15 minutach od zakończenia cyklu mycia, aby uniknąć 

uderzenia parowego na blat, pomimo zabezpieczenia zgodnego z instrukcją użytkownika. 

- Nie należy trzaskać, używać dużej siły przy otwieraniu i zamykaniu frontów oszklonych. 

- Należy dbać, aby śruby połączeń rozłącznych w meblach były dokręcone. 

- W przypadku elementów wysoko połyskowych: 

* przez okres 1 tygodnia od ściągnięcia folii ochronnej, następuje utwardzenie powierzchni i powinno się w tym 

okresie uniknąć przecierania elementów, gdyż powierzchnia jest wtedy szczególnie wrażliwa na zadrapania, 

(min.48h), 

*środki czyszczące nie powinny zawierać substancji ściernych tj. cząsteczek ściernych znajdujących się w 

proszkach i różnego rodzaju mleczkach czyszczących, gdyż mogą one pozostawić rysy na powierzchni, a tym 

samym zmienić stopień połysku powierzchni, 

* środki czyszczące nie powinny zawierać substancji utleniających (np. chlorany, nadborany, wybielacze), oraz 

silnych alkaliów (koncentrat amoniaku, wodorotlenku sodu), 

- Plamy, których nie można usunąć za pomocą roztworu mydlanego, można wyczyścić rozcieńczonym 

alkoholem, lub środkami czyszczącymi zawierającymi alkohol, po wcześniejszym teście przeprowadzonym w 

niewidocznym miejscu. Należy tylko delikatnie przetrzeć powierzchnię szmatką. 

- Nie wolno stosować stężonego alkoholu. 

- W razie wątpliwości co do sposobu użytkowania i konserwacji mebli, przed podjęciem jakiejkolwiek czynności 

opisanej w powyższej instrukcji należy skontaktować się z producentem. 


