
                      

Romania 535400, Cristuru Secuiesc, 
Str. Berde Mozes Nr. 61, Jud. Harghita  
T: 0040 266 24 38 36  
M: 0040 745 11 97 21 
office@szelmob.ro / comenzi@rusticbutique.ro 
www.szelmob.ro / www.rusticbutique.ro 

 

 

 

~ Instructiuni de utilizare ~  

 

Mobila produsa de firma SZEL-MOB SRL este din lemn masiv, respectiv brad sau 
stejar. Lemnul fiind o materie naturala, mobila noastra este de fiecare data unica si speciala, 
deoarece fibrele si nodurile sunt caracteristicile speciale ale lemnului care il fac unic si 
special, fapt pentru care nu exista doua mobile perfect identice. 

Deoarece lemnul se schimba in continuu, si culoarea, si structura mobilei din lemn 
se schimba de-a lungul anilor, iar daca dorim sa pastram caracteristicile originale ale mobilei, 
precum si sa eliminam riscul de a se deteriora, trebuie sa avem grija de ea, respectand cele 
mentionate mai jos: 

 
 Sa nu acoperiti mobilele din lemn masiv cu un material care nu permite circulatia 

aerului, deoarece lemnul se crapa daca nu poate aerisi; 

 Sa nu pastrati mobila intr-o incapere unde umiditatea aerului se schimba enorm, 

recomandam umiditatea relativa intre 55-65% pentru a evita crapaturile, rasucirile; 

 Temperatura optima la care mobila nu produce crapaturi este intre 18-22°C; 

 La pozitionarea mobilei in camera dvs. evitati locurile umede, sau peretii umezi; 

 Protejati mobila de contactul direct cu corpuri de temperatura mare, precum 

calorifere, camine sau vase fierbinte; 

 Nu expuneti mobila la un contact direct cu razele soarelui, care pe termen 

indelungat cauzeaza schimbarea culorii si crapaturi; 

 Mobila fiind din lemn masiv, nu suporta pe termen lung umezeala, asa ca daca se 

varsa un lichid pe suprafata mobilei, stergeti imediat cu o carpa uscata din bumbac; 

 Daca suprafata se murdareste grav, recomandam spalarea cu apa si detergent, 

dupa care stergerea cu carpa uscata in directia fibrelor; 

 Sa feriti suprafata lemnului de contactul cu obiecte ascutite si lovituri; 

 La transport recomandam impachetare corespunzatoare pentru protejarea mobilei 

de eventuale manipulari, sau de miscarile de a lungul traseului. 

 
 

Noi dorim sa va bucurati de mobila noastra pentru multa vreme, asa ca va rugam 
frumos sa respectati sugestiile noastre.  

 


