
MEBLE TAPICEROWANE
• Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami ich użytkowania. Należy 

unikać siadania na podłokietnikach, stawania na siedziskach, oparciach lub pojedynczych listwach 

sprężynujących, nie skakać.

• Meble należy używać w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed 

szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Typowe warunki klimatyczne używania mebli to: wilgotność względna powietrza od 30-70%, 

temperatura od 15 do 25°C.

• Nie należy ustawiać mebli zbyt blisko grzejników lub innych źródeł ciepła. Odległość minimalna od 

źródeł ciepła wynosi 1m.

• Drewniane elementy mebli należy chronić przed zarysowaniem lub obiciem. 

• W wyrobach dwu- lub więcej osobowych oraz zestawach należy równomiernie użytkować zestaw 

(nie tylko na jednym siedzisku) aby uniknąć różnic w wyglądzie całego zestawu w trakcie 

użytkowania.

• Meble wypoczynkowe z możliwością ich rozłożenia nie służą do codziennego spania.

• Przed pierwszym rozłożeniem należy się upewnić, że zostały zdjęte zabezpieczenia transportowe.

• Zabronione jest samodzielne rozkładanie i składanie funkcji do mebli przez dzieci.

• Unikać bezpośredniego kontaktu skóry, tkaniny, lub ekoskóry z potem ciała ludzkiego oraz z 

tłuszczami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.   

Czyszczenie i konserwacja
• Materiały tapicerskie:skóry, tkaniny, ekoskóry należy utrzymywać w czystości. Nie należy dopuszczać do 

mocnego zabrudzenia materiału obiciowego. Właściwa konserwacja i pielęgnacja zapewniają utrzymanie 

walorów użytkowych i estetycznych mebla przez długi czas. 

• Przed czyszczeniem meble należy odkurzyć: powierzchnie tapicerowane oraz powierzchnie matowe 

odkurzamy za pomocą odkurzacza z miękką szczotką. Powierzchnie na połysk odkurzamy miękką i suchą 

szmatką. 

• Plamy usuwać niezwłocznie po ich powstaniu.

• Środków czyszczących nie nanosić bezpośrednio na zabrudzenie lecz czyścić za pomocą białej szmatki 

lub gąbki.

• Poprzez pocieranie przy czyszczeniu można uszkodzić powierzchnię materiału obiciowego. Dlatego 

należy powierzchnię czyścić delikatnie, ostrożnie wykonując okrężne ruchy. Po wyschnięciu 

zaimpregnować. 

• Po czyszczeniu należy doprowadzić do wyschnięcia czyszczonej powierzchni. Meble można użytkować 

dopiero po całkowitym wyschnięciu.
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