
 

Szanowni Państwo 

Główną zaletą drewna, poza walorami dekoracyjnymi, jest twardość, nienasiąkliwość i 
wysoka odporność na trudne warunki użytkowania. Oferowane przez nas produkty są z 
drewna litego lub klejonego. Materiał na meble jest starannie selekcjonowany i dobierany 
kolorystycznie tak, by usłojenie drewna komponowało się w harmonijną całość. Blaty 
zabezpieczane są olejowoskiem posiadającym wszystkie wymagane atesty i dopuszczonym 
do kontaktu z żywnością, dlatego nadają się do stosowania w kuchni.  

Opis techniczny blatów, pielęgnacja (czyszczenie, konserwacja) 

Drewno jest materiałem naturalnym, a jego barwa i układ słojów są uzależnione od wielu 
czynników. W związku z tym blaty drewniane mogą występować różnice w fakturze i w 
barwie, ale nie stanowi wady produktu.  

Blat jest klejony z drewna w całym przekroju, w związku z tym ewentualne drobne 
zarysowania, przebarwienia czy plamy powstałe w trakcie użytkowania możliwe są do 
usunięcia przez przeszlifowanie powierzchni. Również oferujemy taką usługę. Po 
przeszlifowaniu i nałożeniu nowej warstwy oleju blat wyglądem powróci do nowości.  

Przy użytkowaniu blatów drewnianych należy unikać: 

 narażenia blatów na długotrwały kontakt z wodą, 
 znacznej i nagłej zmiany wilgotności pomieszczenia, w którym znajduje się blat 

drewniany,  
 stosowania środków żrących, rozpuszczalników, środków czyszczących np. na bazie 

acetonu lub amoniaku, 
 pozostawiania plam do zaschnięcia, gdyż istnieje ryzyko, że powierzchnia blatu na 

stałe się przebarwi, dotyczy to zwłaszcza takich płynów jak wino, kawa, sok z jagód 
itp. 

 stawiania na blacie rozgrzanych naczyń np. kubek z płaskim dnem zalany wrzątkiem, 
garnek, czajnik itp. Zaleca się, aby kubki z wrzątkiem ustawiać na podkładkach, gdyż 
przypadkowe pozostawienie gorącej wody może uszkodzić powłokę olojowosku. 

  

 



Bezpośrednio po zakupie... 

Zalecamy, aby bezpośrednio po zakupie: 

 meble były przechowywane w warunkach pokojowych. Ważne jest, aby świeżo 
wyprodukowany mebel nie stały w zbyt ciepłych miejscach. Zwłaszcza przy kominku 
lub grzejniku, może to doprowadzić do pęknięć w strukturze, 

 przez okres 7 dni, meble były używane sporadycznie lub z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. Powłoka olejowo-woskowa wymaga 7 dniowego okresu utwardzania. 
Jest to szczególnie ważna przy kontakcie mebli z płynami o intensywnym, barwiącym 
kolorze jak kawa lub wino.  

Warunki gwarancji: 

Udzielamy dwuletniej gwarancji na swoje wyroby przy założeniu, że nabywca użytkuje je ze 
starannością i zgodnie z wytycznymi producenta. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają 
gwarancji. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia wady do 
producenta. Przy zgłoszeniu reklamacji należy przedłożyć dowód zakupu. Gwarancja dotyczy 
wad wykrytych w gotowych wyrobach, jednakże nie obejmuje wad wynikających z błędnego 
montażu produktu przez bezpośredniego wykonawcę (nie dotyczy montażu po stronie 
producenta) lub niewłaściwego wykorzystania produktu przez użytkownika. Gwarancja nie 
dotyczy przypadków, w których nie zastosowano się 
w trakcie użytkowania do warunków gwarancji.  

W szczególności gwarancja nie dotyczy:  

 rys, zadrapań, plam, osadów itp. powstających na skutek codziennego użytkowania, 
naturalnego zużycia,  

 pęknięć litej lub klejonej deski, wynikające z naturalnych procesów schnięcia, 
 uszkodzeń powstałych na skutek temperatury powyżej 180ºC,  
 różnic w kolorystyce względem dostarczonych próbek, 
 uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych lub innych niezależnych od producenta, 
 uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta 

zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

Renowacja, odnowienie mebli: 

Zależy nam, aby nasze meble służyły przez wiele lat. Wiemy jednak, że czas robi swoje i 
uszkodzenia są wręcz naturalnym, nieuniknionym procesem. Jeśli twój mebel będzie 
wymagał odnowienia, a jest naszej produkcji to zapraszamy do kontaktu. Dla naszych 
klientów oferujemy bardzo dobre warunki renowacji. A po kilku dniach naszej pracy, oddamy 
praktycznie nowy mebel. 

 

Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty 

Manufaktura Drewna i Stali 


