










Szanowni Pa�stwo 

Gratulujemy zakupu mebli z kolekcji MEBLE TARANKO

Nabyli�cie Pa�stwo meble wykonane przy u�yciu wysokogatunkowych naturalnych surowców: drewna 

litego i naturalnych oklein.  

Chcemy zwróci� Pa�stwa uwag� na specyficzne cechy tych materiałów.  

Okleiny i drewno lite to materiał stworzony przez przyrod�. Charakteryzuje si� ró�norodn� form�

usłojenia, ró�nicami kolorystycznymi i strukturalnymi nawet w obr�bie jednego pnia i to stanowi ich 

niepowtarzalne pi�kno. W zwi�zku z powy�szym dopuszcza si� ró�nic� w odcieniach elementów mebla. 

Ka�de rosn�ce drzewo jako �ywy organizm wytwarza odmienn� struktur� i zró�nicowany kolor w obr�bie 

jednego pnia. Wynika to z naturalnych przyrostów rocznych. W zwi�zku z tym, drewno posiada zró�nicowany 

rysunek, kolorystyk�, porowato�� i tym samym ró�nie zachowuje si� pod wpływem materiałów 

wyko�czeniowych. Powy�sze wła�ciwo�ci s� �wiadectwem naturalnego pochodzenia zakupionych mebli, 

a ró�nice kolorystyczne wynikaj�ce z tego faktu nie mog� stanowi� podstaw do ewentualnych 

reklamacji. Pami�tajmy, �e meble wykonane z drewna i oklein naturalnych nadal �yj� i podlegaj� wpływom 

warunków zewn�trznych takich jak temperatura i wilgotno��. Pod stałym wpływem �wiatła zmienia si� odcie�
barwy drewna i okleiny, zatem przy kolejnych zakupach nale�y liczy� si� z mo�liwo�ci� wyst�pienia ró�nic 

kolorystycznych. Przy wła�ciwej piel�gnacji meble te długo b�d� zachowywa� sw� urod�. 
�yczymy wiele satysfakcji z ich u�ytkowania.  

Zasady u�ytkowania i konserwacji mebli 

1. Meble nale�y u�ytkowa� zgodnie z ich konstrukcj� i przeznaczeniem. 

2. Meble nale�y ustawia� na wypoziomowanej powierzchni. 

3. Meble nale�y u�ytkowa� w pomieszczeniach zamkni�tych, suchych i zabezpieczonych przed 

szkodliwymi wpływami czynników mog�cych spowodowa� trwałe ich uszkodzenie, jak równie�
bezpo�rednim działaniem promieni słonecznych.   

Warunki klimatyczne dla u�ytkowników mebli s� nast�puj�ce: 

- wilgotno�� wzgl�dna powietrza 40 – 70 % 

- temperatura powietrza 15 – 30 oC. 

4. Meble nie nale�y ustawia� w odległo�ci mniejszej ni� 0,5 m od czynnych �ródeł ciepła (grzejniki i 

piece). 

5. Polakierowane powierzchnie mebli nale�y chroni� przed zarysowaniami i obiciem. 

6. Powierzchnie blatów stołów, biurek, kredensów, szafek nale�y chroni�, przed bezpo�rednim 

działaniem gor�cych naczy� zamoczeniem i rozpuszczalnikami. 

7. Powierzchnie wykonane z drewna litego i naturalnych oklein nale�y odkurza� mi�kkimi tkaninami 

zwil�onymi w rozcie�czonym roztworze mydła i nast�pnie wytrze� do sucha. Przestrzegamy przed 

stosowaniem �rodków zawieraj�cych silikon oraz nielicznych chemicznych �rodków do konserwacji 

mebli gdy� mog� one działa� negatywnie na wygl�d powłoki lakierniczej. 

8. Zaleca si� stosowanie maksymalnego obci��enia dopuszczalnego dla półek szklanych o długo�ci do 

50 cm –15 kg, dla pólek o długo�ci do 97 cm – 10 kg przy czym przedmioty przechowywane 

powinny by� równomiernie rozło�one na całej powierzchni półki. 


