
 Montaż ! 

 Zapewniając jakość naszych produktów, każdy element sprawdzany jest przed wysłaniem towaru. 

 Pręty do blatów należy wkręcić ręcznie po 2, 3 obroty. 
 Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować podłoże na którym będzie można położyć blat. 
 Elementy ( przede wszystkim blaty ) nie wolno kłaść na powierzchniach twardych na których jest możliwość 
 porysowania. Obracanie mebla po montażu powinno odbywać przy pomocy minimum dwóch osób. 

 Karton jak i folię nie  wolno  otwierać poprzez rozcięcie  np. nożem a delikatnie rozrywać. 

 Blaty akrylowe  przed rozpoczęciem użytkowania należy  przygotować w następujący sposób: 
 ściągnąć folie ochronną i pozostawić element na 48 godzin w celu utwardzenia powierzchni. 
 Każdy produkt należy niezwłocznie sprawdzić przy odbiorze. 
 Blaty mogą posiadać drobne zniekształcenia powierzchni lub wgniecenia na max 5% blatu. 

 Konserwacja i użytkowanie: 

 -  Blaty szklane, laminowane, akrylowe, MDF należy czyścić lekko wilgotną ściereczką ( następnie wytrzeć do sucha).  – 
 -  Zalecana temperatura w pomieszczeniu ( 12-29 ˚C) wilgotność powietrza  ( 42-70%) 
 -  Utrzymywanie produktu w przeciętnych warunkach oświetlenia UV. 
 -  Kładzione elementy na blatach powinny mieścić się w zakresie temperatur ( 5-60 ˚C) 
 -  Nie należy kłaść elementów chropowatych na elementy meblowe ( jeżeli są stosowane należy używać podstawek ) 
 niezastosowanie się do wskazań grozi porysowaniem elementów. 

 -  Użytkując mebel nie należy nadmiernie opierać się o blat ani go obciążać, ( niestosowanie się do zaleceń, skutkuje 
 uszkodzeniem blatu np. pęknięcia, przetarcia). 

 -  Nie wystawiać produktu na światło słoneczne (UV skraca żywotność). 
 -  Nie stawiać produktów przy kaloryferach. 
 -  Po skręceniu produktu, nie przesuwać szurając po podłodze a podnosić równomiernie! 
 -  Blaty rozkładane należy otwierać zgodnie z instrukcją przy zaczepach. 
 -  Do czyszczenia powierzchni płyt akrylowych stosujemy wyłącznie miękkie ściereczki np. bawełniane lub dostępne w 
 sklepach ściereczki z mikrofibry. Powierzchnie możemy umyć 1% roztworem wody z mydłem. Stanowczo zabrania się 
 stosowania środków do czyszczenia okien, mleczek typu Cif, środków do szorowania, środków z zawartością kwasów, 
 wosków, rozpuszczalników i innych substancji aktywnych chemicznie itp. Zabronione jest również stosowanie do 
 czyszczenia urządzeń parowych ponieważ rozgrzana para wodna wnikając w strukturę powierzchni może doprowadzić 
 do trwałych nieodwracalnych uszkodzeń. Należy przestrzegać zasady aby przed zastosowaniem środka czyszczącego 
 przeprowadzić próbę na niewielkim, niewidocznym fragmencie powierzchni. Zaleca się stosowanie wyłącznie 
 preparatów przeznaczonych do powierzchni akrylowych. 
 Reklamacji podlegają wady powłoki akrylowej wynikające z niewłaściwego połączenia folii akrylowej z 
 powierzchnią (rdzeniem) płyty czy pęcherze powietrza znajdujące się pod warstwą akrylu  . 
 Płyty akrylowe zanim zostaną dostarczone do klienta podlegają wielokrotnej kontroli jakości – podczas przygotowania 
 do produkcji, podczas produkcji, podczas pakowania. Płyty akrylowe przy nieostrożnym użytkowaniu dają się 
 zarysować. Małe płytkie rysy można usunąć środkami polerskimi przeznaczonymi do powierzchni akrylowych. Nie 
 podlegają reklamacji uszkodzenia czy wady związane ze zwykłym użytkowaniem oraz uszkodzenia powstałe nie z 
 winny producenta np. zarysowania, napuchnięcia blatów, przebarwienia blatów w czasie użytkowania. 

 Ważne: Przy stołach rozkładanych wskazane jest czyszczenie przy uchylonych blatach i wytarcie 
 powierzchni stykowych do sucha. ( Niezastosowanie się do powyższej informacji może skutkować 
 puchnięciem blatów). 

 Warunki Gwarancji: 

 - Stosowanie się do zaleceń: montaż, konserwacja i użytkowanie. 
 - Gwarancja udzielona zostaję na okres 24 miesięcy od dnia zakupu. 

 Utrata Gwarancji: 

 - Niestosowanie się do zasad użytkowania i konserwacji 
 - Zbyt intensywne oświetlenie, niewłaściwy zakres temperatur i wilgotności użytkowania. 
 - Zalanie produktów wodą i cieczą. 
 - Niezgłoszenie niezwłocznie uszkodzenia w ciągu 7 dni. 
 - Wykonanie poprawek i naprawy we własnym zakresie. 
 - Uszkodzenia mechaniczne, transportowe, montażowe jak i użytkowe. 
 - Zgłoszenie uszkodzenia po 24 godzinach od momentu odebrania towaru. 


