INFORMACJA OD PRODUCENTA WOOOD
WŁAŚCIWOSCI DREWNA
Drewno jest produktem naturalnym. Każdy mebel wykonany z drewna jest wyjątkowy pod względem
koloru i wyglądu. Na każdym meblu z drewna widoczny jest układ słojów i sęki. W meblach ze
szczotkowanego drewna sosnowego słojowanie, sęki i inne nierówności dodatkowo podkreśla się, aby
nadać meblom rustykalny wygląd. Pod wpływem światła i wysokiej temperatury wygląd mebli z drewna
może ulec zmianie. Stopień tej zmiany zależy od pomieszczenia, w którym mebel się znajduje. Z tego
względu różnice miedzy dostarczonym meblem, a widocznym na zdjęciu lub w sklepie jest oczywiste.

MONTAŻ
Po wyjęciu z opakowania radzimy jak najszybciej przystąpić do montażu. Przed rozpoczęciem montażu
należy uważnie przeczytać instrukcję. Jeśli natychmiastowy montaż mebla nie jest możliwy, należy go
przechowywać w pozycji poziomej w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Mebel należy odsunąć
od źródła ogrzewania na odległość co najmniej 1 metra. Pod wpływem wilgoci i różnic temperatury
drewno może ulegać odkształceniom. W większości przypadków elementy, które uległy odkształceniu
prostują się dzięki znacznej liczbie punktów łączenia.

KOLOR
Meble dębowe: Drewno, z którego wykonano mebel w tym zestawie jest surowe. Radzimy
zabezpieczyć mebel olejem, lakierem, bejcą lub woskiem dla zagwarantowania trwałości mebla. Należy
postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu oleju, lakieru, bejcy lub wosku. Należy sprawdzić kolor
na elemencie zestawu, który po montażu nie będzie widoczny. Blaty, także blaty stołów, należy
zabezpieczyć dodatkową warstwą. Ekspozycja drewna na działanie promieni słonecznych może
zmienić jego kolor.
Meble sosnowe (drewno szczotkowane i nieszczotkowane): Mebel jest najpierw pokrywany warstwą
odporną na działanie promieni UV, a następnie wykańczany warstwą pół transparentnego lakieru.
Sosna zawiera kwas garbnikowy jako naturalny składnik. Dzięki temu słoje stają się widoczne pod
wpływem światła i ciepła. Lakier znacznie opóźnia ten naturalny proces, ale nie powstrzyma go
całkowicie. Sosnę można pokryć lakierem rozcieńczanym wodą. Należy postępować zgodnie
z instrukcją na opakowaniu lakieru.

KONSERWACJA
Radzimy czyścić mebel bawełniana szmatką. Plamy lub odparzenia należy natychmiast usunąć
wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha. Zawsze należy wycierać w kierunku ułożenia słojów.
Nigdy nie należy stosować środków o właściwościach ścierających. W celu ochrony powierzchni mebla
przed zarysowaniami i odparzeniami radzimy podkleić ustawiane na nim przedmioty (wazony,
świeczniki itp.) podkładkami z filcu.

SERWIS I GWARANCJA
W przypadku wad produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży. Należy zachować dowód
zakupu oraz oryginalne opakowanie, w tym instrukcje montażu mebla. Po stwierdzeniu wady produktu
u dostawcy jeden lub więcej elementów zostanie naprawionych lub wymienionych. Elementy
oznakowano w instrukcji za pomocą kodów. Mebel objęty jest roczną gwarancją producenta. Wady
spowodowane błędnym użytkowaniem lub zaniedbaniami nie podlegają gwarancji. Ma to zastosowanie
szczególnie w przypadku postępowania niezgodnie z instrukcja montażu.

