
Zasady użytkowania i konserwacji wyrobów produkowanych przez  
Zakład Produkcji Mebli Sosna z siedzibą we Włodawie. 

 
Poniższa instrukcja jest przeznaczona dla osób użytkujących i konserwujących fronty drewniane/fronty z forniru/1,  
zwanych w dalszej treści wyrobem.  
 

Dokładne zapoznanie się ze wskazówkami i zaleceniami zamieszczonymi poniżej jest gwarancją osiągnięcia  
satysfakcji z posiadanego wyrobu . 

 
Uwaga . 
Stanowczo odradzamy użytkowania  (przechowywania, składowania, magazynowania )  wyrobów w przypadku 
frontów drewnianych w pomieszczeniach o wilgotności powietrza  poniżej  35%  lub powyżej 60%. 
 

1. Ogólne informacje 
 
Wyroby  w  szczególności  fronty meblowe powinny być użytkowane : 

 w warunkach klimatycznych  o wilgotności względnej powietrza  od 35% do 60 %  

 w temperaturze powietrza od 15° C do 30 °C 

 
2. Zasady użytkowania 

 

Wyroby należy:  

 użytkować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych oraz posiadających sprawną wentylację zgodną z 
obowiązującymi przepisami ,w szczególności zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie. ( Dz.U.2002 
r.,Nr.75 poz.690) Pomieszczenia powinny być wyposażone w system wentylacji odprowadzających na zewnątrz 
opary  powstałe podczas gotowania (w przypadku montowania frontów u pomieszczeniach kuchennych). 
Instalacja ta powinna się składać z kratki wentylacyjnej lub okapu. Wentylacja powinna gwarantować swobodny 
przepływ powietrza. 

 chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznym  oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 umiejscawiać w odległości nie  mniejszej niż 1 m od  systemów grzewczych ,bądź innego bezpośredniego źródła 
ciepła. 

 chronić przed rozlaniem wodą lub inną cieczą. 

 chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi lub chemicznymi i wszystkimi innymi  
powodującymi  naruszenie powłoki lakierniczej ,bądź zniekształcenie. 

 
3 Zasady konserwacji i pielęgnacji 

Wyroby należy : 

 regularnie  wycierać   suchą i gładką ściereczką przeznaczoną  do wycierania powierzchni gładkich, ogólnie 
dostępną na rynku.    

 regularnie konserwować preparatami do konserwacji i pielęgnacji drewna bądź wyrobów drewnopodobnych, w 

przy czym nie należy  stosować środków czystości produkowanych na bazie silikonu. Stosowanie środków 
czystości na bazie silikonu, w przypadku  frontów drewnianych wyklucza naprawę gwarancyjną bądź 
pogwarancyjną w szczególności w sytuacji przemalowania w razie  uszkodzeń mechanicznych (np: zarysowanie  
powłoki lakierniczej ).  

 Zalecamy środki czystości dostępne u producenta. 

 w przypadku  spadku  wilgotności powietrza w pomieszczeniach, w których  użytkuje się wyroby dowilżyć  
najlepiej za pomocą nawilżaczy ,ogólnie dostępnych na rynku. 

 w  przypadku  wzrostu wilgotności powietrza w pomieszczeniach, w których  użytkuje się wyroby regularnie 

ogrzewać pomieszczenia, jednak tak aby temperatura  nie  przekraczała 30 °C. 

 
Prosimy Państwa o uważne zapoznanie się z zasadami użytkowania, a przestrzeganie zawartych w niej 
wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.  

 
Jeśli masz wątpliwości ? Nie wszystko co przeczytałeś w zasadach użytkowania jest zrozumiałe – zadzwoń do 

biura producenta 
082 5725-008 
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