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Instrukcja użytkowania mebli 

1.1 Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. 

1.2 Meble należy użytkować w pomieszczeniach gwarantujących zabezpieczenie przed 

czynnikami atmosferycznymi, o warunkach wilgotności powietrza 40-70 % i temperaturze 

powietrza 15-30 st.C 

1.3  W celu zapewnienia właściwego działania prowadnic szuflad i zawiasów frontów 

należy zamykać je z odpowiednią siłą 

Zamykanie szuflad i frontów ze zbyt dużą siłą może spowodować zniszczenie prowadnic i 

zawiasów. 

1.4 Powierzchnię mebli należy chronić przed obiciem i zarysowaniem. 

1.5 Należy chronić meble przed działaniem wody. Każdą ilość wody na meblach lub 

w okolicy korpusów i cokołów mebli należy niezwłocznie usunąć. Zalanie frontów wodą 

może spowodować ich zniszczenie. 

1.6 Szuflady należy obciążać równomiernie na całej powierzchni, nie należy opierać się o 

szufladę. Szczególnie należy unikać nadmiernego obciążenia szuflady blisko lub na samym 

froncie, maksymalne obciążenie szuflad to 5 kg. 

1.7 Nie należy opierać się ani poddawać obciążeniom frontów meblowych. 

1.8 Podczas czyszczenia i konserwacji mebli należy używać miękkich i suchych lub lekko 

wilgotnych tkanin oraz preparatów przystosowanych do konserwacji materiałów z jakich 

wykonane są meble (najlepiej stosować mleczko do konserwacji powierzchni meblowych). 

Nie należy stosować substancji, których nie znamy i nie jesteśmy pewni, że nie uszkodzą 

mebli (nie stosować preparatów żrących). 

1.9 Należy dbać aby śruby połączeń rozłącznych w meblach były całkowicie dokręcone. 

W razie wątpliwości, co do sposobu użytkowania mebli, przed podjęciem jakichkolwiek 

czynności opisanej w niniejszej instrukcji należy skontaktować się z dostawcą mebli. 
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Pielęgnacja blatów Staron 

 

2.1 Blat Staron  nie  tylko dobrze wygląda, ale jest odporny i łatwy w utrzymaniu. Nie jest 

jednak materiałem samoczyszczącym się! Jak praktycznie wszystkie materiały wymagają 

pielęgnacji, tak aby zachować swój świeży wygląd. Należy zetrzeć szmatką ślady po 

żywności i napojach. W normalnych warunkach delikatne detergenty i woda lub środki 

czyszczące na bazie amoniaku usuną większość plam i tłuszcz. W przypadku trudnych do 

usunięcia zaplamień należy użyć  delikatnie mleczka z gąbką ścierną Scotchbrite. Zmyć wodą 

i wypolerować suchym ręcznikiem. 

2.2 Ponieważ  Staron, jest produktem jednorodnym pod względem koloru i wzoru w 

całym swym przekroju i jest nieporowaty, ślady po popiole papierosów lub uporczywe 

zaplamienia mogą zostać usunięte środkiem czyszczącym i gąbką Scotchbrite . 

2.3 Twarde powierzchnie  Staron,  nie są przeznaczone jako powierzchnie do cięcia (nie są 

odporne na zarysowania). Do przygotowywania żywności stosujemy deski do krojenia z 

drewna, polietylenu czy bambusa –  zabezpieczą przed przypadkowym zarysowaniem. 

2.4 Zawsze trzeba chronić   Staron  przed źródłami ciepła, które mogą zniszczyć każdą 

powierzchnię, nawet tak trwałą jak Solid Surface. Dla ochrony przed gorącymi      

naczyniami wyjmowanymi z kuchenki czy piekarnika należy stosować podkładki ochronne. 

2.5 Materiał Staron zachowuje stabilność koloru przez lata. Środki polerujące, woski i    

kremy nie powinny być stosowane, ponieważ utrudniają późniejszą pielęgnację         

powierzchni oraz ukrywają jej naturalny odcień. 

2.6 Nawet  Staron może zostać uszkodzony w przypadku przedłużającej się ekspozycji na 

agresywne środki chemii domowej. Usuń natychmiast ich rozlane plamy (dotyczy też        

zmywaczy do paznokci i acetonu) i zmyj powierzchnię wodą z detergentem. Chroń 

powierzchnie przed środkami do czyszczenia kuchenek i piekarników, rozpuszczalnikami, 

środkami do czyszczenia instalacji sanitarnych (szczególnie na bazie kwasów). Generalnie te 

produkty zawierają etykiety z ostrzeżeniami – postępuj zgodnie  z zawartymi tam 

instrukcjami. Można również spłukać dużą ilością zimnej wody. 

2.7 Ponieważ  Staron jest jednolity w całej swej strukturze, jest trwały i odporny na 

impakt. W przeciwieństwie do marmurów czy granitów, poprawnie wykonane elementy nie 

mają skłonności do pękania, odłamywania się i kruszenia. Gdyby jednak nastąpiło 

uszkodzenie, należy skontaktować się z wykonawcą lub dystrybutorem! 

2.8 Należy dbać aby woda nie dostała się z tyłu blatu (od strony ściany, gdzie mimo 

zabezpieczenia blatu preparatem przeciwwilgociowym oraz silikonem, może dojść do 

spenetrowania podbudowy blatu) ponieważ może to spowodować wybrzuszenie i 

uszkodzenie powierzchni roboczej blatu. 

 
 

  


