
 

 

 

Szanowny Kliencie!

 

Dziękujemy za zakupy w
naszym sklepie

INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA I

PIELĘGNACJI MEBLI

adres do doręczeń:

Gromada 176, 23-400 Biłgoraj
kontakt: +48 517 306 007
info@admet-home.pl

www.admet-home.pl

adres do doręczeń:

Gromada 176, 23-400 Biłgoraj
kontakt: +48 517 306 007
info@admet-home.pl

www.admet-home.pl



Niedozwolone jest stawianie na blaty drewniane
gorących naczyń, kubków itp. A także zbyt
zmrożonych, mokrych. Aby uniknąć uszkodzenia
mebli drewnianych należy zabezpieczać je
odpowienimi podkładkami pod naczynia.

Do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni drewnianych
zaleca się używania specjalnie przeznaczonych do
tego środków. Dodatkowo meble można wycierać
miekką, lekko wilgotną tkaniną.

Nie zaleca się używania ostrych przedmiotów, gąbek z
szorstką powłoką, rozpuszczalników, środków
chemicznych nie przystosowanych do naturalnych
materiałów.

Drewno dębowe jest naturalnym materiałem dlatego
bardzo istotna jest jego pielęgnacja. Należy więc
uważać na rozlanie się nadmiaru wody, perfum, wina,

soków i innych substancji mogących pozostawić
trwałe plamy.

Blaty zabezpieczone są olejowoskiem, które w
przeciwieństwie do lakierów, nie wydzielają substancji
chemicznych, szkodliwych. Jednak o tak
zabezpieczony dębowy blat należy zadbać z większą
starannością.

Meble do codziennego użytku np. stół do jadalni lub
kuchni, przy którym przygotowujemy posiłki i je
konsumujemy należy konserować przynajmniej co
sześć miesięcy. Jeżeli użytkujemy meble rzadziej,
okazjonalnie, wystarczy konserwacja raz do roku.

Inne meble takie jak regały, stoliki pomocnicze,

komody warto konserwować również po to aby nie
traciły swoich naturalnych kolorów, a jednocześnie
będą bardziej odporne na uszkodzenia i plamy.

Blaty drewnianie dębowe są materiałem naturalnym,

przedstawione na wizualizacjach meble mogą się
różnić z uwagi na naturalnie występujące usłojenie i
wybarwienie drewna, co nie stanowi podstawy do
reklamacji.
Zamawiane meble w późniejszym terminie, z jednej
kolekcji również mogą się różnić nieznacznie z uwagi
na naturalną strukturę materiału.

W przypadku wymiany produktu/elementu w okresie
gwarancyjnym producent zastrzega prawo do
wprowadzenia zmian technologicznych wynikających
z konieczności wyeliminowania wad produktu.

wszelkie uszkodzenia mechaniczne (zadrapania, rysy,

uderzenia itp.) powstałe przez Kupującego
szkody sposowdowane przez zwierzęta
uszkodzenia i braki elementów widoczne podczas
zakupu mebla
wszelkie zalania mebli (wodą lub innymi cieczami)
uszkodzenia wynikające z naprawy samodzielnej
Kupującego
różnice odcienia oraz struktury drewna – ze względu
na naturalność materiału drewnianego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

GWARANCJA: 24 miesiące. Gwarancją nie są objęte:

Meble Admet Home to polska produkcja w 100%.

Konstrukcja mebli wykonywana jest w zakładzie
produkcjyjnym z nowoczesnym parkiem
maszynowym z profili metalowych, malowanych
proszkowo. Do produkcji blatów meblowych
używamy wysokiej jakości drewna dębowego,

zabezpieczonego olejowoskiem. Każdy mebel
posiada swoje cechy charakterystyczne, o których
decyduje naturalność używanych komponentów
drewnianych. Drewno dębowe jest jednym
najlepszych surowców naturalnych, jest twarde
przez co idealnie nadaje się do produkcji mebli, a
decydując się na wybór mebli z naturalnego drewna
trzeba pamiętać o wskazówkach dotyczących
pielęgnacji. 

Dlatego prosimy o zapoznanie się z niniejszą
instrukcją, co pozwoli na dłuższe użytkowanie
mebli. 

O NAS

Zaleca się rozpakowanie mebla bez użycia
ostrych narzędzi w celu uniknięcia
uszkodzenia.

Należy dokładnie sprawdzić w obecności
kuriera lub odbierając mebel osobiście, czy
nie występują uszkodzenia zarówno
konstrukcji jak i blatu drewnianego,

zarysowania, obicia oraz czy wszystko jest
kompletne.

W przypadku mebli do samodzielnego
montażu, należy postępować zgodnie z
załączona instrukcją.

Montaż powinien odbywać się na
powierzchni płaskiej i stabilnej,
uniemożliwiającej poślizg i przewrócenie się
elementów konstrukcji czy blatów.

Jeżeli którykolwiek z elementów budzi
wątpliwości co do bezpieczeństwa czy
możliwości poprawnego montażu, należy
niezwłocznie taki fakt zgłosić producnetowi.
Niedozwolone jest chodzenie, stawanie,

siadanie na elementach mebli.
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PIERWSZE UŻYCIE

Podczas przemieszczania mebli
lub ustawiania należy
zabezpieczyć je przed
uszkodzeniami mechanicznymi
(uderzenie, zarysowanie itp.)

Podczas przemieszczania mebli,
należy ruchome elementy
odłożyć, a chwytać należy za stałe
elementy.

Niedozwolonie jest siadanie,

wchodzenie, stawanie na meble
zarówno przez dorosłych jak i
dzieci.
Każdy mebel dla bezpiecznego
użytkowania powinien zostać
przymocowany do ściany, w taki
sposób aby uniemożliwić upadek
mebla.

Nie zaleca się stawiania ciężkich
rzeczy, przekraczających zalecaną
wagę – dla półek 18kg, biurka
45kg, szuflady 5kg.

Zaleca się użytkowanie mebli
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Należy stosować się bezwzględnie
do zasad ostrożności
wymienionych wyżej.
Nie należy używać blatów stołów,

stolików i innych do prasowania,

gdyż wysoka temperatura
spowoduje zniszczenie blatu.

Należy chronić meble przed
zwierzętami domowymi ze
względu na możliwość np.

podrapania struktury mebla.

Meble powinny znajdować się w
takich pomieszczeniach gdzie
temeratura wynosi + 15-40 stopni
Celsjusza, a wilgotność nie
przekracza parametrów: 40-70%.

Meble powinno się ustawiać w
odległości min. 1 metra od źródeł
ciepła, a także nie zaleca się
ekspozycji mebli na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.

ZASADY OSTROŻNOŚCI
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ZASADY EKSPLOATACJI I
PIELĘGNACJI MEBLI
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