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~Instrucţiuni de utilizare pentru mobilier din lemn masiv~ 

Mobila produsă de societatea noastră este din lemn masiv, respectiv brad sau stejar. Lemnul fiind o 
materie naturală, mobila noastră este de fiecare dată unică şi specială, deoarece venele şi nodurile sunt 
caracteristicile speciale ale lemnului, care îl fac unic, şi special, de aceea nu există două mobile perfect 
identice. Lemnul se schimbă în continuu, la fel cum şi culoarea şi structura mobilei din lemn masiv se 
schimbă de a lungul anilor,dacă dorim să păstrăm caracteristicile originale ale mobilei, precum şi să 
eliminăm riscul de a se deteriora, trebuie să avem grijă de ea, respectând cele menţiunoate în continuare.  

Noi dorim să vă bucuraţi de mobila noastră mult timp, aşa că vă rugăm să respectaţi sugestiile 
noastre: 

- Nu acoperiţi mobila din lemn masiv cu materiale care nu permit circulaţia aerului, deoarece lemnul se crapă 

dacă nu poate aerisi. 

- Să nu păstraţi mobila într-o încăpere unde umiditatea aerului se schimbă enorim, recomandăm umiditatea 

relaticvă între 55-65%, pentru a evita crăpăturile, răsucirile. În condiţii de umiditate ridicată mobila din lemn 

masiv absoarbe umezeala şi se dilată. 

- Temperatura optimă la care mobila nu produce crăpături este între 18-22°C. 

- La poziţionarea mobilei în camera dumneavoastră evitaţi locurile umede sau pereţii umezi. 

- Protejaţi mobila de contactul direct cu corpuri de temperatură mare precum calorifere, cămine sau vase 

fierbinţi. 

- Nu expuneţi mobila la un contact direct cu razele soarelui, care pe termen lung cauzeată schimbarea culorii, 

respectiv crăpături. 

- Mobila din lemn masiv nu suportă umezeala. Dacă se varsă un lichid pe suprafaţa mobilei, stergeţi imediat 

mobila cu o cârpă uscată din bumbac. 

- Umezeala şi schimbările de temperatură vor cauza crăpături pe mobilă, deteriorarea, schimbarea finisajului. 

- Blatul zincat se oxidează şi îşi schimbă culoarea originală din cauza umezelii, respectiv din cauza 

contactului îndelungat cu apa sau alte lichide.  

- Mobila cu finisaj lăcuit poate să aibă un miros caracteristic acrilic, care va dispărea cu aerisirea adecvată a 

spaţiului în care este amplasată. 

- Dacă suprafaţa mobilei se murdăreşte grav, aceasta se curăţă cu o cârpă moale, înmuiată în apă sau în 

detergent non-abraziv, după care se şterge cu o cârpă uscată în direcţia fibrelor. Este interzisă folosirea 

produselor de curăţare care conţin solvenţi chimici sau alcool. 

- A se feri suprafaţa lemnului de contactul cu obiecte ascuţite şi lovituri. 

- La transport recomandăm alegerea împachetării suplimentare pentru protejarea mobilei de eventuale 

manipulări sau de miscările de-a lungul traseului. 

- Nu mutaţi mobila prin tragere sau împingere. 

- Fisuri, semne mici de uzură sau zgârieturi apărute în urma folosirii a mobilierului sunt semne normale de 

uzură care nu pot fi evitate odată cu folosirea mobilierului, iar producătorul nu îsî asumă răspunderea pentru 

acestea. 
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