
KARTA GWARANCYJNA 
oraz pielęgnacja mebli drewnianych



WARUNKI GWARANCJI NA MEBLE

1. Gwarancja obejmuje 24-miesięczny okres gwarancyjny.

2. Gwarancja obejmuje wady technologiczne ujawnione podczas 
użytkowania mebli, w tym:
a) odbarwienia, łuszczenia się powierzchni, rozwarstwianie, 

wypaczenia, odkształcania, pęknięcia materiałów
b) wadliwe działanie systemów zawiasów, szuflad, nie wynikające 

z niewłaściwego użytkowania mebli i urządzeń.

3. Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem niewłaściwego 
użytkowania mebli oraz wynikłe na skutek negatywnych czynników 
zewnętrznych, w tym:
a) uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, otarcia itp.),
b) długotrwały kontakt z wodą, zalanie,
c) nieodpowiednia temperatura pomieszczenia (poniżej +15˚C, 

powyżej +30˚C),
d) niewłaściwa konserwacja (np. użycie silnych środków chemicznych 

lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem),
e) brak konserwacji (trwałe zabrudzenia),
f) bezpośrednie zetknięcie z ogniem lub kontakt z silnie rozgrzanym 

przedmiotem,
g) nadmierne przeciążenia,
h) inne użytkowanie mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają również:
a) proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym 

zakresie np. regulacja zawiasów, dokręcenie poluzowanej śruby, 
usunięcie zabrudzeń itp.,

b) właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów, 
np. w przypadku drewna: usłojenie, zróżnicowana struktura, 
naturalne przebarwienia,

c) rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych 
prototypów,

d) usterki nieistotne dla użytkowania mebli i niewidoczne po ich 
montażu.





PIELĘGNACJA MEBLI OLEJOWANYCH

Meble z drewna litego to materiał naturalny charakteryzujący się 
różnorodną kolorystyką, ułożeniem włókien, usłojeniem, ilością sęków, 
ilością promieni rdzeniowych, a wszystko to zależne od obszarów 
z których zostało pozyskane.

Drewno z biegiem czas pod wpływem światła zmienia swój odcień na 
bardziej żółty. 

Drewno ma dużą skłonność do „pracowania” jest to związane 
z pochłanianiem wilgotności z powietrza. W efekcie pęcznieje, bądź 
kurczy się wraz ze spadkiem wilgotności.

O czym należy pamiętać:
1. Nie stawiać mebli bezpośrednio przy źródle ciepła (np. grzejnik, 

kominek)
2. Na blat nie stawiać gorących naczyń, stosować podkładki 
3. W pomieszczeniu utrzymywać umiarkowaną temperaturę 

18-23 stopnie Celsjusza oraz wilgotność powietrza 40-60%
4. Mokre plamy natychmiast usunąć ręcznikiem papierowym, nie 

pozostawiać do wyschnięcia
5. Plamy od alkoholu wybarwiają kolor, natychmiast usunąć czystą 

ściereczka
6. Meble przecierać suchą szmatka lub nasączona preparatem do 

mebli olejowanych
7. Regularnie przecierać kurz
8. Czyścić ruchem wzdłuż słojów drewna
9. Nie używać ścierek szorstkich lub gąbek z ostrą powierzchnią.





KONSERWACJA MEBLI

Oleje do drewna to produkty pochodzenia naturalnego, ich cechą 
naturalną jest penetracja w głąb drewna. Wraz z upływem czasu mogą 
powstać typowe cechy drewna olejowanego: miejscowe przebarwienia, 
matowość, szorstkość, wytarte krawędzie, plamy oraz zarysowania 
powierzchni – i jest to naturalne. Dlatego należy użyć zestawu do 
konserwacji mebli olejowanych. ZALECA SIĘ PRZEPROWADZENIE 
PRÓBY konserwacji na niewidocznej z zewnątrz powierzchni mebla 
w celu sprawdzenia zamierzonego efektu. W PRZYPADU OLEJÓW 
PIGMENTOWANYCH może nieznacznie zmienić się odcień, dlatego 
zaleca się olejowanie całej powierzchni 

1. Wymyj powierzchnię przeznaczoną do konserwacji za pomocą 
miękkiej ściereczki nawilżonej wodą lub wodą z szarym mydłem 

2. Poczekaj aż powierzchnia będzie sucha
3. Za pomocą papieru ściernego P320 należy zmatowić powierzchnię 

w celu zwiększenia przyczepności dla warstwy oleju. Wykonuj TYLKO 
ruchy prostoliniowe wzdłuż słojów drewna (szlifowanie w poprzek 
słojów może spowodować zarysowania które trudno będzie usunąć)

4. Przy głębszych zarysowaniach użyj papieru P120. Jest to papier 
o wiele „agresywniejszy” dlatego w przypadku miejscowego szlifu 
powstanie inna struktura – co wpłynie na odbijanie światła od 
powierzchni. Zaleca się szlifowanie całej powierzchni papierem P120 
i następnie poprawienie papierem P320 w celu uzyskania gładkości. 

5. Odpyl powierzchnię najlepiej za pomocą odkurzacza. Pozostawiony 
pył utwardzi się wraz z olejem i nie będzie możliwości jego usunięcia

6. Nanieś olej szmatką na powierzchnię wykonując ruchy okrężne 
(chodzi o to aby jak najwięcej oleju wetrzeć w słoje drewna). Do tego 
celu można również użyć pędzla. 

7. Pozostaw na ok. 20 – 30 min. aby olej wniknął w drewno, po tym 
czasie olej zaczyna się utwardzać – więc należy jego nadmiar 
usunąć suchą szmatką. Nieusunięcie nadmiaru oleju spowoduje 
nierówną powierzchnię – mogą powstać wyczuwalne grudki. W takiej 
sytuacji należy poczekać 24 godziny aż olej się utwardzi, ponownie 
przeszlifować papierem P320 i powtórzyć olejowanie.

 



POMIESZCZENIE w którym będziemy konserwować mebel powinno 
być odpowiednio zabezpieczone przy użyciu folii ochronnej lub innych 
materiałów aby nie zachlapać dywanów, paneli lub innych mebli, 
ponieważ plamy powstałe z oleju będą trudne do usunięcia.
 
UWAGA !!! Oleje do drewna zawierają substancje lotne, które 
w momencie odparowywania mogą spowodować SAMOZAPŁON 
szmatki lub zachlapanych kartonów, dlatego zaleca się zamoczenie 
w wodzie lub zutylizowanie.
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