Meble w 100 % naturalne
Przy wykańczaniu naturalnego materiału szlachetnego takiego jak
drewno występują również drobne nieregularności, przebarwienia lub
mikrorysy, które podkreślają urodę tego produktu i nie stanowią
uzasadnionego powodu do reklamacji.
Ważne jest, by wziąć pod uwagę fakt, iż produkty TREBORD tworzone
są ręcznie więc nie będą nigdy identyczne.
Meble wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych mogą
po pewnym czasie zmienić swój pierwotny kolor. Również zbyt wysoka i
długotrwała wilgotność lub przesuszone powietrze może negatywnie
wpływać na drewno.

Witaj.

Pamiętaj zawsze używaj
podkładek pod naczynia
stawiane na Twoim stole

Nigdy nie czyść stołu
wodą, i nie stawiaj na
nim wilgotnych naczyń

Ważne
Przed przystąpieniem do użytkowania stołu przeczytaj ten dokument.

Ważne informacje o produkcie

Witaj, oto Twój nowy drewniany stół TREBORD.
Ten przewodnik pomoże Ci należycie o niego dbać, by mógł służyć Ci
przez długie lata.
Blat Twojego stołu jest zabezpieczony i przygotowany do użycia,
pamiętaj jednak że olej jakim został zabezpieczony Twój stół nabierze w
pełni swoich właściwości ochronny po trzech tygodniach.
Wskazówki dotyczące użytkowania stołów TREBORD
Jeśli chcesz długo cieszyć się swoim stołem, przyjmij kilka naszych
podpowiedzi:
a) stoły wykonane z drewna mogą znieść wyższe temperatury w
nowoczesnych mieszkaniach, jednakże powinny stać co najmniej
1 metr od źródła ciepła (kaloryfery, grzejniki elektryczne, itp.)
b) wszelkie zabrudzenia powinieneś natychmiast usunąć!
c) do czyszczenia blatu stołu stosuj suchą szmatkę, papierowy
ręcznik lub preparat Pronto do drewna
d) stawiając gorące, bardzo zimne lub wilgotne przedmioty na stole,
stosuj podstawki w celu uniknięcia plam lub odkształceń
e) do pisania itp. zawsze używaj podkładów, aby na powierzchni nie
powstały zarysowania
f) stół powinien być ustawiony na poziomym podłożu, w
przeciwnym razie ulegnie odkształceniu, dostosowując się do
nierówności podłoża

Konserwacja powierzchni olejowanych
Drewno olejowane jest bardziej wrażliwe na zabrudzenia niż drewno
lakierowane, dlatego też wymaga trochę większej ostrożności podczas
użytkowania. Warstwa oleju jest cienka, dlatego po pewnym czasie
zużyty olej może miejscowo wsiąkać w drewno. NIE JEST TO WADA i nie
stanowi powodu do reklamacji! Radzimy abyś ponownie nanosił olej na
blat co 2-3 miesiące, aż do momentu, kiedy przestanie wsiąkać. W
przeciwnym razie powierzchnia stołu może po pewnym czasie
wyglądać na niewykończoną. Pamiętaj przy tym, aby olej rozprowadzić
równomiernie wzdłuż słojów drzewa, w przeciwnym razie mogą powstać
na powierzchni ciemniejsze punkty.
UWAGA: Powierzchnie nie wykańczane nie są w żaden sposób fabrycznie
zabezpieczone przed zabrudzeniami.
Do konserwacji drewna używaj past woskowych oraz olej do
drewna.
W przypadku powstania podczas użytkowania drobnych zadrapań, rys
czy ubytków, stosuj pasty woskowe, które mogą pokryć drobne
uszkodzenia. Przy większych odkształceniach drewna zwrócić się do
fachowca lub bezpośrednio do TREBORD (numer telefonu oraz adres email znajdziesz na stronie www.trebord.com w zakładce KONTAKT).

Pamiętaj żeby nie używać
Konserwacja powierzchni lakierowanych
W tym celu polecamy naturalne pasty, wyprodukowane na bazie wosku,
bezbarwne lub w kolorze Twojego stołu. Nanieść cienką warstwę pasty
miękką szmatką, wzdłuż włókna drewna. Stół powinien być woskowany
regularnie ok. 3 razy do roku lub częściej, w zależności od intensywności
użytkowania. Poprzez woskowanie powierzchnia drewna nie tylko jest
zakonserwowana, ale także staje się piękniejsza.

•
•

ŻADNYCH środków konserwujących lub czyszczących, które nie są
dostosowane do drewna
ŻADNYCH środków w aerozolu

