
Szanowni Państwo!
Wieloletnie doświadczenie i nieustanny rozwój sprawiły, że posiadamy jeden z najbogatszych asortymentów meblowych na rynku. 
Meble Black Red White są produkowane z dbałością o wysoką jakość wykorzystanych materiałów. Solidność wykonania idzie w parze 
z estetycznym wykończeniem całości. W naszej ofercie posiadamy meble, do produkcji których wykorzystujemy naturalne drewno 
i fornir.  Jakość, nieregularny rysunek słojów, bogata paleta odcieni i naturalne piękno to niekwestionowane zalety drewnianych i 
fornirowanych mebli. W celu wydłużenia żywotności naszych mebli i w trosce o ich prawidłową eksploatację podajemy kilka 
podstawowych wskazówek dotyczących ich użytkowania.

Zalecamy zapoznanie się z przedstawionymi instrukcjami i warunkami użytkowania naszych mebli, gdyż przestrzeganie tych 
zasad umożliwi ich długą i niezawodną eksploatację. Większość zgłaszanych reklamacji wynika z niewłaściwego montażu lub 
pielęgnacji mebli oraz niestosowania się do zalecanych przez producenta zasad użytkowania. 

1. Każdy mebel należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. 
2. Meble zaprojektowane z myślą  o wnętrzach domowych należy przechowywać wyłącznie w pomieszczeniach suchych i zamkniętych 

w temperaturze od 10 do 35oC oraz chronić je przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych oraz promieni słonecznych.
3. Należy unikać ustawiania mebli blisko źródeł ciepła, np. pieca, grzejnika czy piekarnika. Odległość od źródeł ciepła powinna być 

większa niż 1m.
4. Zaleca się prawidłowe wypoziomowanie szafek kuchennych i ustawienie mebli na równej powierzchni. 
5. Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących sposobu montażu zawartych w załączonej instrukcji. Tylko prawidłowy, czyli 

zgodny z instrukcją, montaż mebli gwarantuje osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania.
6. W trakcie użytkowania zaleca się sprawdzanie połączeń elementów mebli. Wykryte luzy należy likwidować za pomocą regulacji na 

elementach akcesoryjnych (zawiasy/szuflady/nóżki/złącza korpusowe), a w razie konieczności należy wymienić je na nowe.
7. Zalecamy szczególną  ochronę elementów mebli wykonanych z litego drewna  lub pokrytych naturalną okleiną (fornirem) przed 

działaniem bardzo wysokiej  temperatury, wilgoci, substancji żrących oraz środków chemicznych z dodatkiem rozpuszczalników, 
alkoholi i octu.

8. Fronty wykonane z litego drewna i okleiny naturalnej są wyjątkowe. Swój niepowtarzalny wygląd zawdzięczają zróżnicowanej 
budowie surowca. Takie cechy jak połysk, cętki, przebarwienia, sęki, spękania to cechy charakterystyczne drewna, które nie 
powinny być uznawane za wady. Ze względu na różnorodną budowę zarówno drewno lite jak i fornir w różny sposób przyjmują 
barwniki, dlatego kolor i rysunek gotowego wyrobu nie jest jednolity. Wszystkie te unikatowe cechy sprawiają, że drewno i okleiny 
naturalne z niego wyprodukowane to najbardziej szlachetny, niepowtarzalny i pożądany materiał do produkcji mebli. Meble 
wykonane z litego drewna są wytrzymałe, solidne i eleganckie. Ze względu na naturalne pochodzenie materiałów używanych do 
produkcji mebli drewnianych ewentualne domówienia mogą mieć inną barwę oraz usłojenie.

9. Efektownym sposobem wykończenia frontów drewnianych jest patynowanie, czyli ich celowe postarzanie, które nadaje im 
szlachetny charakter. Ze względu na naturalne cechy drewna oraz specyficzną  technologię ręcznego nanoszenia patyny na 
powierzchni mebli dopuszcza się niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami.

10. Do czyszczenia frontów wykonanych z litego drewna lub oklejonych fornirem należy używać lekko zwilżonej, miękkiej ściereczki. 
Meble powinno się czyścić wzdłuż słojów. W przypadku intensywnych zabrudzeń zaleca się stosowanie rozcieńczonych płatków 
mydlanych. Po użyciu płatków meble należy oczyścić wilgotną tkaniną nasączoną letnią wodą i wytrzeć do sucha. 

11. Nie zalecamy stosowania środków czyszczących, które mają właściwości ścierne, takich jak: pasty, mleczka, proszki oraz  środków 
z dodatkiem rozpuszczalników, alkoholi i octu, a także materiałów, które mogą uszkodzić elementy mebli (fronty, blaty itp.). 
Stosowanie silnych, żrących środków czyszczących może spowodować trwałe uszkodzenia powierzchni mebli, za które producent 
nie ponosi odpowiedzialności.

DLACZEGO NATURA?

NIEPOWTARZALNOŚĆ NATURY

GRA ŚWIATEŁ W ODBICIU NATURALNEGO DREWNA

INFORMACJA
dotyczy zakupionego mebla wykonanego w okleinach naturalnych 
z udziałem drewna litego
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fornir naturalny z rodziny Crud front drewniany masyw Imperor


