
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

Instrukcja oryginalna 

Dotyczy stołów i ław wykonanych z różnych rodzajów drewna i żywicy 
epoksydowej według projektu producenta lub na zamówienie klienta. 

Artykuły, których dotyczy instrukcja wyprodukowane zostały przez StarWood Adrian Starowicz z siedzibą              
w Ząbkach, przy ul. 11 Listopada 55; NIP 1132362858. 
Bezpieczeństwo: 
Jeżeli przy zamówieniu nie zaznaczono inaczej towar zostaje dostarczony do klienta zmontowany. Przed 
przystąpieniem do użycia należy zapoznać się z poniższą instrukcją. Producent nie odpowiada za uszkodzenia         
i obrażenia ciała wynikające ze złej instalacji i eksploatacji.Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia stołu lub 
ławy, są one ciężkie. Ani artykuł ani jego opakowanie nie służą do zabawy i należy się ich pozbyć w odpowiedni 

sposób. Dzieci nie powinny zajmować się konserwacją i czyszczeniem stołów i ław bez odpowiedniego nadzoru.  
Użytkowanie: 
Meble StarWoodEpoxy są przeznaczone do normalnego użytkowania w warunkach domowych. Ciesz się                 
z używania mebli zgodnie z ich przeznaczeniem.  
Uwzględnij proszę, kilka niezbędnych rzeczy: 

 Meble są przeznaczone do użytku wewnątrz budynków, w pomieszczeniach w których panuje  temperatura 

od 17 do 28oC oraz względna wilgotność powietrza od 40 do 65% 

 Meble należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgoci 

 Stołów nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła takich jak grzejniki, 

piece, kominki, itp. 

 Stoły należy ustawić na twardej, równej powierzchni 

Pewnych rzeczy na stole nie powinno się robić, pamiętaj żeby: 

 Nie wchodzić na stół, nie siadać na stole, nie układać na nim krzeseł lub innych ciężkich przedmiotów 

 Nie prasować ani suszyć mokrej odzieży na stole 

Cokolwiek robisz na stole pamiętaj, że: 

 Ostre, szorstkie lub ciężkie przedmioty mogą spowodować uszkodzenia, wgniecenia, zarysowania (uwaga 

na pazury zwierząt domowych) 

 Długotrwałe, miejscowe działanie siły może spowodować odkształcenia elementów mebli 

 Powierzchnię stołu należy chronić przed bezpośrednim działaniem gorąca, wilgoci i substancji żrących 

(gorące naczynia, żelazka, płyny, alkohol, zmywacze do paznokci, rozpuszczalniki, itp.) 

 Niedopuszczalne jest poddawanie stołu długotrwałemu działaniu płynów (np. woda, herbata, alkohol, 

nadmierna ilość płynu podczas konserwacji) ponieważ może to doprowadzić do nieodwracalnego 

uszkodzenia powierzchni 
 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Kupiłeś ten mebel zapewne dlatego, że cenisz niepowtarzalny charakter drewna. Meble wykonane z naturalnych 

materiałów są delikatne, dbaj o nie. 

Czyszczenie  

 Zabrudzone powierzchnie wyczyść wilgotną ściereczką, a następnie niezwłocznie wysusz wycierając miękką 

suchą tkaniną 

 W przypadku wyraźnego zabrudzenia (zatłuszczenia) powierzchni mebla zastosuj do czyszczenia roztwór  

wody i kilku kropel zwykłego środka do mycia naczyń, a następnie niezwłocznie osusz powierzchnię przez 

wytarcie suchą miękką tkaniną (nie używaj dużej ilości wody) 

 Nie używaj do czyszczenia mebli: twardych gąbek, środków zawierających substancje ścierające, 

detergentów, rozpuszczalników chemicznych, past i proszków zawierających środki ścierne, myjek 

parowych 

 Odradza się stosowania chemicznych środków do konserwacji mebli, jak również środków zawierających 

silikony lub woski albo substancje będące ich pochodnymi, ich stosowanie może negatywnie oddziaływać 

na wygląd i stan powierzchni mebla 

Konserwacja 

 Na powierzchniach stołów z drewna wykończonych olejami z dodatkiem wosków po jakimś czasie mogą 

pojawiać się miejscowa szorstkość, matowe miejsca, przebarwienia 
 Dbaj o stół pokrywając go odpowiednim środkiem (na przykład: Osmo Top-Olej lub RMC Oil Plus 2C) 1-2 

razy do roku 

 Środek ten nie jest dołączony do zakupionego produktu 
 Producent nie odpowiada za  wady wynikające z braku konserwacji produktu i nie podlegają one reklamacji  
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