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Jak pielęgnować i konserwować meble?

Jakie są warunki gwarancji? 
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Dziękujemy za wybranie SPLOT - cieszymy się, że podzielasz naszą 
pasję do nowoczesnego folkloru i nieprzemijającego designu.

Aby uniknąć plam i innych uszkodzeń, wszelkie płyny, które rozlały 
się na meblu należy natychmiast wycierać miękką szmatką. 
Pamiętaj aby nigdy nie używać ostrych zmywaków ani innych 
twardych szczotek, gdyż możesz porysować powierzchnię. Do 
pielęgnacji i konserwacji litego drewna należy używać nieagre-
sywnych detergentów. Nie używaj ostrych środków czyszczących 
ani pielęgnacyjnych, produktów zawierających silikon lub 
materiały ścierne. Jeśli to możliwe, unikaj pocierania powierzchni 
podczas czyszczenia, ponieważ spowoduje to matowe błyszczące 
plamy. Nie zalecamy stosowania środków do polerowania mebli 
(nawet tych antyelektrostatycznych) ani wosku, ponieważ zawie-
rają nieodpowiednie rozpuszczalniki i dodatki barwiące, które 
mogą pozostawić bardzo trudną do usunięcia powłokę. 

Nasze produkty objęte są 2 letnią gwarancją.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z regularnego 
użytkowania produktu lub innych uszkodzeń spowodowanych 
niewłaściwym użytkowaniem lub pielęgnacją. Więcej informacji 
znajdziesz w sekcji Jak pielęgnować i konserwować meble.

Przede wszystkim pamiętaj, że wszystkie produkty SPLOT są 
robione ręcznie, dlatego czasem mogą wystąpić w nich niedosko-
nałości na powierzchni i w kształcie. Głównym materiałem jest 
naturalne drewno, którego struktura słojów i kolor mogą różnić się 
między sobą. To sprawia, że każdy nasz mebel jest wyjątkowy. 
Produkty stworzone z drewna bardzo często reagują na otoczenie 
i mogą dostosować się do różnego poziomu wilgotności w otocze-
niu. Jednak w przypadku narażenia na nadmierne wahania 
temperatury i dużej wilgotności mogą pojawić się pęknięcia lub 
zmiany kształtu. Dlatego unikaj umieszczania przedmiotu blisko 
grzejnika, otwartego okna (zwłaszcza podczas ekstremalnych 
warunków pogodowych, takich jak deszcz, wysokie lub niskie 
temperatury itp.).

Drewno nie może być narażone na działanie promieni słonecznych 
ani wody przez dłuższy czas. Drewniany mebel nie powinien mieć 
kontaktu ze środkami chemicznymi, ciepłem ani innymi substancja-
mi.

Należy pamiętać, że ze względu na naturalne właściwości 
produkty drewniane mogą zmieniać kolor w czasie, gdyż jest to 
naturalny proces starzenia.
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