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~ Instructiuni de utilizare ~

Mobila produsă de firma SZEL-MOB SRL este din lemn masiv, respectiv brad sau
stejar. Lemnul fiind o materie naturală, mobila noastră este de fiecare dată unică și specială,
deoarece venele și nodurile sunt caracteristicile speciale ale lemnului, care îl fac unic și special,
fapt, pentru care nu există două mobile perfect identice.
Deoarece lemnul se schimbă în continuu, și culoarea, și structura mobilei din lemn
se schimbă de-a lungul anilor, iar dacă dorim să păstrăm caracteristicile originale ale mobilei,
precum și să eliminam riscul de a se deteriora, trebuie să avem grija de ea, respectând cele
menționate mai jos:
-

-

Nu acoperiți mobila din lemn masiv cu un material care nu permite circulația aerului,
deoarece lemnul se crapă daca nu se poate aerisi,
Nu păstrați mobila într-o încăpere unde umiditatea aerului se schimbă semnificativ,
recomandăm o umiditate relativă între 55-65%, pentru a evita crăpăturile, răsucirile,
Temperatura optimă la care mobila nu produce crăpături este între 18-22°C,
La poziționarea mobilei evitați contactul cu locurile umede sau pereții umezi,
Protejați mobila de contactul direct cu corpuri cu temperatură ridicată, precum calorifere,
cămine sau vase fierbinți,
Nu expuneți mobila la contact direct cu razele soarelui, care pe termen îndelungat cauzează
schimbarea culorii și crăpături,
Mobila cu finisaj natur (fără vopsea sau ceară) nu suportă mult timp umezeala, astfel dacă
se varsă un lichid pe suprafața mobilei stergeți imediat cu o cârpă uscată din bumbac,
Mobila cu finisaj lăcuit poate să aibă un miros caracteristic acrilic, care va dispărea cu
aerisirea adecvată a spațiului în care este amplasată,
Dacă suprafața mobilei se murdărește grav aceasta se curăță cu o cârpă moale, înmuiată
în apă sau în detergent non-abraziv, după care se șterge cu o cârpă uscată în direcția
fibrelor. Este interzisă folosirea produselor de curățare care conțin solvenți chimici sau
alcool,
A feri suprafața lemnului de contactul cu obiecte ascuțite și lovituri,
La transport recomandăm să alegeți ambalaj suplimentar de protecție, pentru protejarea
mobilei de eventuale manipulări sau de mișcările de-a lungul traseului.

Noi dorim să vă bucurați de mobila noastră pentru multă vreme, așa că vă rugăm
frumos să respectați sugestiile noastre.

