ZASADY UŻYTKOWANIA I PIĘLĘGNACJI MEBLI W ZABUDOWIE
Firma DESPROMO DESIGN SP Z O.O. produkując meble na indywidualnie zamówienia
zapewnia Zamawiającemu/Nabywcy dobrą jakość i prawidłowe ich funkcjonowanie. Wykonane
meble i zabudowy są objęte gwarancją.
gwarancją. Warunkiem świadczenia gwarancyjnego jak również
zachowania właściwej funkcjonalności i estetyki mebli jest odpowiednie użytkowanie i pielęgnacja.
WSKAZÓWKI WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA
• W trakcie gotowania należy włączać okap kuchenny, ze względu na wydzielającą się parę wodną,
która w niekorzystny sposób może wpłynąć na fronty i korpusy szafek znajdujących się w pobliżu
kuchenki. Ważne jest dostateczne wietrzenie, aby para wodna nie kondensowała się na
elementach meblowych.
• Należy korzystać z urządzeń
eń kuchennych zgodnie z zaleceniami ich producentów. Niewłaściwe
użytkowanie zmywarki (np. za wczesne otwarcie po ukończonym cyklu zmywania), piekarnika (np.
otwieranie przy wysokiej temp. przez zbyt długi okres czasu) lub innych urządzeń AGD może mieć
negatywny
gatywny wpływ na meble kuchenne.
Otwieraj
twieraj zmywarkę dopiero po ok. 20 min. od zakończenia programu, żeby para miała możliwość
skondensowania się wewnątrz urządzenia.
• Należy zachować szczególną ostrożność w obrębie łączeń blatów roboczych, zlewozmywaków oraz
płyt grzejnych, aby nie zalegała w tych miejscach woda, która może spowodować zmiany objętości
blatu (wypukłości), które są nieodwracalne. Powierzchnie blatów laminowanych, w których nie
występują
ystępują rysy ani łączenia są wodoodporne, jednak zbyt długie zaleganie wody nie jest zalecane.
• Unikaj rozlewania wody i pozostawiania jej na powierzchni mebla.
• Nie krój bezpośrednio na blacie ani na innych powierzchniach mebli do tego nieprzystosowanych.
Używaj deski do krojenia. Uderzenie nożem o blat może spowodować
ować pojawienie się rys, które w
połączeniu z obecnością wody przez dłuższy czas może spowodować spuchnięcie elementów mebli.
• Nie stawiaj ekspresu do kawy, czajnika pod szafkami wiszącymi. Długofalowo para wodna i
temperatura szkodzi Twoim meblom.
• Nie stawiaj gorących garnków bezpośrednio na blat lub inną część mebla bez użycia podstawki.
• Sprawdzaj regularnie odpływ kondensującej się wody w lodówce, żeby nie doszło do jego
zatrzymania. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi lodówki.
• Porcelana i naczynia
a kamionkowe mają od spodu niepowlekaną powierzchnię. Przy przesuwaniu po
blacie mogą powstawać lekkie zarysowania.
• Sprawdź od czasu do czasu temperaturę na krawędzi powierzchni drzwi piekarnika.
Wskazówka: Dopóki krawędź drzwi można dotknąć palcem, temperatura
temperatura pozostaje poniżej 70
stopni Celsjusza i nagrzewanie się jest w normie. Jeżeli nie - należy poprosić serwis o sprawdzenie
szczelności drzwi piekarnika
• Elementy mebli nie powinny być narażone na tarcie
tarcie spowodowane ocieraniem się frontu o front
• Szuflady z hamulcami oraz inne akcesoria meblowe zapewniające amortyzację podczas zamykania
frontów wymagają używania odpowiednio wyważonej siły. Zbyt mocne zatrzaskiwanie szafek
uniemożliwi działanie tych systemów, co może przyczynić się do ich uszkodzenia.
uszkodzeni
Nie przeciążać szuflad i półek. Nadmierne obciążenie może być przyczyną uszkodzenia mebli.
Zalecane przez producentów obciążenie szuflady tandembox to do 30 kg.
Przedmioty przechowywane w szufladach należy rozmieszczać równomiernie na całej ich
powierzchni.
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Używaj zasadniczo wyłącznie łagodnych i rozpuszczalnych w wodzie środków czyszczących, które
w swojej informacji o produkcie wyraźnie przeznaczone są do mebli.
mebli
Używaj miękkiej szmatki lub gąbki. Nie używaj ścierek powodujących zarysowania.
Usuwaj zabrudzenia tak szybko jak jest to możliwe. Świeże plamy dają się zazwyczaj lżej
najczęściej w całości usunąć.
Po czyszczeniu wytrzyj powierzchnię do sucha.
W żadnym wypadku nie używaj rozpuszczalników, proszków do czyszczenia lub gąbek do
czyszczenia garnków, ponieważ one zniszczą powierzchnię tak silnie, że jej przywrócenie do stanu
pierwotnego będzie niemożliwe.
Nie używaj do czyszczenia pary wodnej pod ciśnieniem ani węża z wodą.
Powierzchnie z tworzyw sztucznych należy czyścić łagodnym środkiem czyszczącym i miękką
ścierką. Następnie przetrzeć czystą wodą i wytrzeć do sucha. Przy szczególnie mocnych plamach
środek czyszczący może być nierozwodniony lub można użyć płynu do czyszczenia szyb. Dla
bezpieczeństwa proszę
zę sprawdzić w niewidocznym miejscu, czy środek do czyszczenia szyb nie
szkodzi powierzchni.
Powierzchnie aluminiowe czyścić wilgotną, miękką ścierką bez innych dodatków. Aby uniknąć
śladów po wodzie zaleca się powierzchnię wytrzeć do sucha. Przy silniejszych
silniejsz
zabrudzeniach
mogą Państwo wykorzystać środek do czyszczenia zmywarek albo płyn do mycia szyb.
Zabrudzenia można usuwać za pomocą letniej wody z mydłem lub innej delikatnej substancji,
szmatką o delikatnym włosiu a najlepiej mikrofibrą. Bezpośredni kontakt z płynem powinien być
krótkotrwały.
Niedopuszczalne jest zanurzanie elementów w wodzie.
Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach
ściernych, nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności
szc
barwnych.
Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone
wino, curry, musztarda, należy jak najszybciej spłukać wodą lub przetrzeć wilgotną szmatką.
Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one
one na stałe przebarwić powierzchnię.
Nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących
s
i
wybielających.
Nie wolno stosować stężonego alkoholu.

Firma
DESPROMO DESIGN SP Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
niezapoznania się Nabywcy/Zamawiającego z poniższymi warunkami gwarancji,
użytkowania i konserwacji wyprodukowanych mebli gdyż dokument ten jest
ogólnodostępny i zamieszczony na stronie internetowej firmy.

Data i podpis Nabywcy/ nr zamówienia
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