
INSTRUKACJA UŻYTKOWANIA KRZESEŁ

Przekazując Państwu nasze produkty, chcemy mieć pewność, że będą służyły przez wiele lat. W związku  
z tym prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami ich użytkowania oraz konserwacji. Przestrzeganie  
poniższych zasad pozwoli odpowiednio zadbać o meble i utrzymać je w dobrym stanie. Produkty powinny być  
używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ich nieprawidłowa eksploatacja i konserwacja sprawia, że mogą 
szybciej ulec zniszczeniu. Meble uszkodzone z powodu niewłaściwego sposobu użytkowania nie podlegają  
reklamacjom.

Krzesła są meblami, przeznaczonymi do siedzenia. 
Nie należy stawać, kołysać się, skakać ani klękać na  
siedzisku gdyż może to spowodować wypadek lub 
uszkodzenie elementów mebli.

Jedno krzesło jest przeznaczone do siedzenia dla jednej 
osoby.

Krzesła gwarantują bezpieczne użytkowanie dla osób  
o wadze do 120kg.

Meble przeznaczone są do użytku wewnątrz budynków  
w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

Wskazane jest, aby warunki klimatyczne były optymalne, tj.:
- temperatura powietrza w zakresie 15-30°C, 
- wilgotność względna powietrza w zakresie 40-65%  
(zarówno zbyt suche, jak i zbyt wilgotne powietrze może  
powodować deformację elementów).

Mebli nie należy ustawiać ani przechowywać bezpośrednio 
obok źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, dmuchawy itp. 
Meble powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 
1 metr od czynnych źródeł ciepła.

Meble należy ustawić na równej powierzchni tak, aby  
zachowały stabilność, w przeciwnym razie mogą ulec  
trwałemu uszkodzeniu.

Nie należy na oparciach wieszać odzieży, torebek, może to 
spowodować utratę stabilności.

Nie zaleca się wykładania krzeseł na powierzchnie blatów 
stołowych, upadek z takiej wysokości może spowodować 
uszkodzenie krzesła.

Na krzesłach nie należy suszyć mokrej odzieży. Należy  
unikać stawiania mebli w pomieszczeniach o podwyższonej  
wilgotności bądź na mokrej powierzchni (mokre podłogi,  
dywany), krzesła mogą absorbować wodę i puchnąć. 

Ostre przedmioty (twarde szwy, nity na spodniach)  
oraz pazury zwierząt domowych mogą uszkodzić krzesła.

W krzesłach zawierających elementy o przekroju  
prostokątnym należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie 
krawędzi przed kontaktem z małymi dziećmi.

Podczas przemieszczania krzeseł wskazane jest chwytać 
oburącz za nieruchome elementy np. boki siedzenie, 
oparcie.

W przypadku podłóg podatnych na zarysowania  
wskazane zastosowanie podkładek ochronnych pod 
nogi krzeseł.

Materiały barwiące np. jeans, mogą farbować jasne 
tkaniny tapicerskie jak również skóry naturalne i sztuczne.

Powłoka lakiernicza nie jest odporna na działanie  
mocnych detergentów (w tym środków zawierających 
substancje ścierające i rozpuszczalniki) oraz środków  
chemicznych, ostrych czyścików czy ścierniw, ich użycie  
może spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.

Elementy tapicerowane należy odkurzać odkurzaczem  
ustawionym na delikatne ssanie przy pomocy miękkiej 
szczotki.

Części tapicerowane wykonane są z pianek powlekanych 
tkaniną tapicerską, bądź skórą syntetyczną. Należy uni-
kać mocnego zabrudzenia tapicerki (np. farbowanego  
jeansu na jasnych materiałach). Próby czyszczenia  
zabrudzeń mogą powodować utratę pierwotnego  
wyglądu tapicerki. Do czyszczenia należy używać wyłącznie  
preparatów do tego przeznaczonych. Uwaga: przed  
zastosowaniem preparatu należy wykonać próbę na mało  
widocznym miejscu tapicerki aby sprawdzić jak zachowuje 
się materiał podczas czyszczenia.

Przeznaczenie:

1:1

Warunki użytkowania: Konserwacja:
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Nie prać

Nie prasować

Suszyć w cieniu

Nie wybielać

Nie suszyć mechanicznie

Nie czyścić chemicznie


