
Zalecenia i pielęgnacja mebli  
marki Invicta Interior 
Dziękujemy za wybranie naszych produktów. Mamy nadzieję, że następujące informacje 
będą przydatne do zachowania najlepszego wyglądu mebli na wiele lat. 

Wzory słoja na drewnie mogą się różnić w zależności od gatunku oraz sposobie cięcia, na 
przykład Sheesham rośnie w kilku regionach Indii, każdy o wyjątkowym składzie minerałów 
gleby, w wyniku czego budowa wzorów słoja jest charakterystyczna dla danego regionu. 
Niektóre meble są celowo postarzane, aby nadać im bardziej rustykalny charakter. 

Początkowo poziom połysku nowych mebli będzie się różnić od wcześniej zakupionych mebli, 
ale z czasem wygląd drewnianej powierzchni dojrzeje i się stonuje. 

Jak dbać o meble z drewna? 

Codzienna opieka i konserwacja 

-czyść powierzchnię czystą, suchą lub lekko wilgotną szmatką. Nie używaj detergentów. 

-użyj miękkiej, niepozostawiającej włókien ściereczki do odkurzania mebli. 

-nie używaj ściernych środków czyszczących. 

-nie używaj silikonowych, sprejowych past polerskich, gdyż mogą pozostawić osad na 
powierzchni mebli. 

-nie umieszczaj bardzo gorących lub bardzo zimnych przedmiotów na powierzchniach, 
chyba że zastosowano odpowiednio grube maty stołowe, aby zapobiec kontaktowi takich 
przedmiotów z powierzchnią. 

-natychmiast usuń rozlany płyn. 

Co 3-miesięczna sporadyczna opieka i konserwacja. 

-ze względu na to, że ten asortyment mebli jest ręcznie lakierowana, zalecamy stosowanie 
naturalnego wosku pszczelego. 

-nałóż niewielką ilość na meble i wypoleruj czystą, niestrzępiącą się szmatką. To przywróci 
twój mebel do naturalnego piękna. 

-uważaj, aby nie nadużyć wosku, a nadmiar usuń suchą szmatką. 

Ogólna opieka i konserwacja 

-przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i unikać ponadprzeciętnych 
temperatur w pomieszczeniu lub ekstremalnych zmian temperatury. 

-jeśli szuflady przywierają lub pojawiają się szczeliny na złączach, sprawdź poziom wilgotności 
pomieszczenia, w którym znajduje się mebel 



-jeśli pomieszczenie jest zbyt suche, meble mogą się wypaczać, skręcać lub rozszczepiać 

-proszę nie umieszczać mebli w oranżeriach ani w pokojach z ogrzewaniem podłogowym 

-należy chronić drewniane podłogi, umieszczając podkładki filcowe od spodu nóg 
meblowych 

-zostaw 3 cm szczeliny za każdym wyższym meblem, aby umożliwić krążenie powietrza. 

Chroń powierzchnie przed gorącymi naczyniami za pomocą podstawek lub mat. 
Natychmiast wycieraj wycieki. Jeśli piszesz, wsuń podkładkę pod papier. Fornir jest cienkim 
plastrem drewna z pnia drzewa, który następnie jest naklejany na różne powierzchnie, aby 
uzyskać wygląd naturalnego drewna bez niedoskonałości. Te powierzchnie są również 
konserwowane w sposób opisany powyżej. 

Nigdy nie przeciągaj mebli podczas przenoszenia; zawsze je unoś! 

 Przewodnik bezpieczeństwa 

-proszę nie ciągnąc lub przesuwać mebli. Może to spowodować niestabilność produktu. 

-nie kołysać się i nie stawać na krzesłach. 

 Szklane i akrylowe meble. 

Do czyszczenia tych powierzchni nie używaj żadnych materiałów ściernych. Używaj płynu do 
czyszczenia szkła lub wody z mydłem. W celu ochrony powierzchnie przed zadrapaniami i 
śladami używaj podstawek lub mat. Jeżeli szkło jest ukruszone lub uszkodzone, należy 
zaprzestać używania przedmiotu i skonsultować się z producentem lub dostawcą. Nie 
umieszczaj bardzo gorących lub bardzo zimnych przedmiotów na szklanej powierzchni, 

chyba że użyto odpowiednio grube maty stołowe, dzięki którym nie dojdzie do kontaktu 
przedmiotów ze szkłem. Nie siadać, jak również nie stawać na szklanej powierzchni. Nie 
używać szkła jako powierzchni do cięcia. Nie uderzaj szkła twardymi lub szpiczastymi 
przedmiotami. Podczas czyszczenia szklanych paneli użyj wilgotnej szmatki z płynem do 
mycia naczyń lub łagodnym mydłem (jeśli konieczne). Nie używaj proszków do prania ani 
żadnych innych substancji zawierających materiały ścierne, ponieważ te substancje 

powodują zarysowanie szkła. Do czyszczenia stali nierdzewnej zawsze używaj produktów 
opracowanych w tym celu. 

 


