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Zasady użytkowania i konserwacji Mebli 
firmy MEBLEX 

 

Przestrzeganie zasad eksploatacji, zawartych w instrukcji użytkowania mebli, umożliwi ich 

długotrwałe i bezawaryjne działanie. Instrukcja uniwersalna zarówno dla mebli kuchennych, mebli 

wolnostojących i zabudowy wnęk. 

1. meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i konstrukcją w pomieszczeniach 

zamkniętych i suchych. Pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed negatywnym: 

a) długotrwałym działaniem temperatury poniżej 15°C i powyżej 40°C , 
b) krótkotrwałym działaniem temperatury powyżej 100°C, 
c) nieustannym działaniem wody, 
d) bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 

2. meble i blaty należy chronić przed bezpośrednim działaniem rozgrzanych naczyń, wody, alkoholi 

oraz innych substancji chemicznych mogących uszkodzić ich powłokę, 

3. gorące naczynia należy odstawiać na przeznaczone do tego podstawki, 

4. po wylaniu płynu na powierzchnię mebla należy niezwłocznie wytrzeć ją suchą miękką szmatką 

(najlepiej bawełnianą lub z mikro fibry)  

5. podczas konserwacji nie używać szorstkich materiałów mogących uszkodzić powłokę ochronną, 

6. nie należy kroić bezpośrednio na blatach roboczych ani innych powierzchniach mebli do tego 

nieprzeznaczonych. Uderzenie nożem o blat może spowodować pojawienie się rys, które 

szczególnie w połączeniu z wodą mogą spowodować spuchnięcie powierzchni mebli, 

7. meble mogą działać inaczej pod obciążeniami co może spowodować konieczność ponownego 

wyregulowania poszczególnych elementów mebli, 

8. należy równomiernie obciążać szuflady poprzez równomierne rozmieszczanie przechowywanych 

przedmiotów na całej ich powierzchni, 

9. elementy mebli nie powinny być narażone na tarcie spowodowane ocieraniem się poszczególnych 

elementów wzajemnie o siebie lub inne przedmioty, 

10. nie należy opierać się o szuflady, fronty meblowe i relingi, 

11. sprzęt AGD należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną przez producenta, 

12. zmywarka powinna być otwierana po około 10-15 minutach od zakończenia cyklu myjącego, aby 

nie uszkodzić blatów i frontów znajdujących się w pobliżu zmywarki na skutek działania pary wodnej, 


