
Ogólna instrukcja użytkowania mebli.

Niniejsza instrukcja stanowi ogólnie o sposobie użytkowania mebli marki 

formanufaktura.com.  Można ją stosować, jeśli nie otrzymaliście Państwo dedykowanej 

instrukcji.

1. Elementy lakierowane czyścimy ściereczką z mikrofibry, ewentualnie bawełnianą zwilżoną wodą z płynem do 

mycia naczyń. W żadnym wypadku nie można używać gąbki do czyszczenia elementów lakierowanych.

2.  Elementy laminowane są znacznie bardziej odporne na ścieranie niż lakierowane, zatem można czyścić je gąbką 

(tylko miękką stroną).

3.  Blaty drewniane najlepiej byłoby czyścić tak samo jak elementy lakierowane, ale bywa to niewygodne, więc 

dopuszcza się czyszczenie gąbką, ale tylko miękką stroną, nawet jeżeli na powierzchni występują zaschnięte 

zabrudzenia. Należy zwrócić uwagę na to, by na blatach nie gromadziła się przez dłuższy czas woda.

4.  Większość popularnych środków chemicznych dedykowanych do czyszczenia drewna i mebli można stosować na 

wszystkich powierzchniach.

5.  Nie należy stawiać gorących przedmiotów (o temperaturze powyżej 45°C) bezpośrednio na blacie. Aby 

zabezpieczyć blat, należy użyć podkładki, np. z korka.*

6.  Do każdej z szuflad można załadować bezpiecznie ok 20 kg obciążenia. Należy zachować ostrożność podczas 

korzystania z szuflady pod zlewem. Jeżeli znajdują się w niej kosze na śmieci, często zdarza się, że odruchowo 

chcemy ugnieść śmieci, co może doprowadzić do wytworzenia obciążenia większego niż 20 kg a co za tym idzie, 

do uszkodzenia szuflady. Aby uniknąć uszkodzenia, śmieci należy ugniatać delikatnie, lub podczas ugniatania, 

wyjąć kosz z szuflady.

7.  Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach w których użytkowane są meble powinna wynosić między 40 

a 60%.

8.  Wszelkie regulacje frontów/szczelin/innych elementów są naturalnym następstwem eksploatacji mebli i nie 

podlegają gwarancji.

9.  Głośność działania szuflad może się różnić w zależności od obciążenia szuflady oraz różnicy w wymiarze szuflady i 

jest to zjawisko całkowicie normalne. Zupełnie nie należy się tym przejmować dopóki szuflada działa prawidłowo.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do użytkowania mebli prosimy o kontakt.

* Nie dotyczy blatów z kamienia.

05-840 Brwinów

ul. Jagiellońska 4/1

tel. 501372252 lub 517572734

biuro@formanufaktura.com


