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INFORMACJA O UŻYTKOWANIU MEBLI OUTDOOR 

 
          Szanowny  Kliencie, abyś jak najdłużej mógł cieszyć się naszymi produktami przekazujemy wskazówki dotyczące 
użytkowania mebli z drewna oraz zasady ich pielęgnacji. 
              W zależności od tego jakie drewno zostało użyte do produkcji mebla, z jakiej strefy klimatycznej  drewno pochodzi, jaki 
jest jego stopień twardości oraz przede wszystkim od tego czym jest wykończone - nieco inaczej je pielęgnujemy. 
Podstawowe zasady użytkowania mebli drewnianych są takie same niezależnie od rodzaju drewna, z jakiego zostały wykonane.  
Poniżej znajdziesz ogólne zasady, dzięki którym unikniesz uszkodzenia mebli, a także podstawowe zasady ich pielęgnacji i 
konserwacji.  W pielęgnacji mebli wykonanych z drewna najważniejsza jest systematyczność i odpowiedni dobór preparatów. 

 
Trwałość produktów zależy od sposobu jego użytkowania, przechowywania, regularnej konserwacji, serwisowania i 
czyszczenia.  
Nie należy korzystać z mebli ogrodowych jeśli są uszkodzone lub jakiś z elementów nie działa poprawnie. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem profesjonalnego serwisu, lub poprzez niewłaściwe użytkowanie mebla.  
Meble ogrodowe są dostarczane w stanie złożonym, należy ustawić mebel we własnym zakresie.  
 

Przeznaczenie 
 
 Meble ogrodowe służą do siedzenia i wypoczynku na zewnątrz w sezonie letnim dla osób dorosłych.  Po sezonie meble powinny 
być oczyszczone i przechowywane w suchym miejscu o temperaturze dodatniej.  Meble ogrodowe fotel przeznaczone są do 
siedzenia jednej osoby. • Meble ogrodowe typu sofa 2 osobowa przeznaczone są do siedzenia dla 2 osób. • Meble ogrodowe 
typu sofa 3 osobowa przeznaczone są do siedzenia dla 3 osób. Obciążenie maksymalne do 130 kg. •  
 

Konserwacja 
 
Systematycznie czyść meble z kurzu - nie dopuszczaj do nadmiernego zabrudzenia mebli. Systematycznie omiataj je specjalną 
szczotką antystatyczną, która przyciąga kurz lub delikatnie przecieraj je suchą, czystą i miękką ściereczką - dzięki temu kurz, 
który osadza się na meblach, nie będzie wnikał w pory drewna, w ewentualne rysy i zadrapania. Wybieraj odpowiednie 
środki do pielęgnacji mebli - nigdy nie kupuj uniwersalnych środków dwa w jednym, które mają jednocześnie czyścić i 
pielęgnować. Używając ich ani nie usuniesz brudu z mebli, a jedynie go rozetrzesz, ani nie zakonserwujesz odpowiednio mebli. 
Stosuj zawsze środki, które przeznaczone są do jednego konkretnego celu: osobno do czyszczenia, osobno do pielęgnacji. Nie 
używaj również preparatów w aerozolu. Kolejną ważną zasadą jest właściwy dobór preparatu do mebla: inne środki stosujemy 
do mebli olejowanych, lakierowanych, woskowanych czy malowanych. Zawsze sprawdzaj na etykietce do jakiego mebla 
przeznaczony jest dany preparat. 

Po sezonie 
 

Po sezonie, lub jeśli meble nie będą użytkowane najlepiej od razu je wyczyścić i schować do suchego i zadaszonego 
pomieszczenia. Meble ogrodowe należy przechowywać w miejscu o dodatniej temperaturze, nie koniecznie ogrzewanym. Przed 
rozpoczęciem kolejnego sezonu należy upewnić się czy wszystkie elementy mocujące są dokręcone i czy meble są sprawne.  
 

Warunki użytkowania 
 
Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 2 metrów do czynnych źródeł ciepła jak grille, ogniska, biokominki.  Meble 
ogrodowe należy ustawiać na twardej i równej powierzchni. Na meblach ogrodowych umieszczać ciężkich elementów np. 
kamieni. Mebli ogrodowych nie należy podpalać, kleić, spawać .  Siadanie na zagłówku fotela, lub sofy może uszkodzić mebel. 
Pazury i zęby zwierząt mogą uszkodzić produkt. Również ostre przedmioty, wystające guziki, nity, breloczki i klucze mogą 
spowodować uszkodzenia materiału siedziska, lub nieodwracalne wgniecenia. Meble ogrodowe nie mogą służyć jako zabawka 
dla dzieci. Jeśli meble ogrodowe stoją nie używane, należy zapewnić im opakowanie np. folię , która chroni je przed (np. słoną 
wodą, morskim powietrzem, piaskiem, pyłem, słońcem). Najlepszym rozwiązaniem to schowanie do suchego pomieszczenia.  
Meble ogrodowe można podnosić, chwytając wyłącznie za stałe elementy. Podczas demontażu: wszystkie śruby mocujące 
ponownie umieścić na swoich miejscach i wszystkie elementy potrzebne do zmontowania przechowywać w jednym miejscu 
 

         Mamy nadzieję ,że nasza pomoc i wskazówki przyczynią się do większej satysfakcji z użytkowania naszych 
produktów na co dzień. 
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