
             

Hartmann Möbelwerke GmbH            Hörster 20               D-48361 Beelen                    Tel. +49 2586 889                Fax +49 2586 8771  
 

Zasady użytkowania 

·        Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych 
przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, przy wilgotności względnej 
powietrza 40-70%, w temperaturze 10-30 stopni Celsjusza. 
·        Wystawianie mebli  na  długotrwałe  działanie  promieni  słonecznych może  
 powodować  blaknięcie  powierzchni mebla. 
·        Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła 
(grzejniki, piece). 
·        Powierzchnie kredensów, komód i  szafek  chronić  przed  zarysowaniem i  obiciem. 
·        Niedopuszczalne jest, aby jakakolwiek powierzchnia mebla poddawana była 
długotrwałemu działaniu płynów (np. woda, herbata, alkohol) ponieważ może to 
doprowadzić do uszkodzenia powierzchni. 
·        Niedopuszczalne jest stawianie  na powierzchni  mebla  gorących  naczyń ponieważ 
może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni. 
·        Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie) mebli i w razie konieczności 
regulacja drzwi poprzez wkręcenie lub wykręcenie zawiasów. 
·        Wymagane jest wypoziomowanie mebli wiszących i stojących również poprzez 
mocowanie do ściany zgodnie z instrukcjami montażu. 
·        Zabrania  się  siadania oraz stawania  na  meblach  oraz  używania  ich  jako podestów 
lub  stopni. Meble  nie są  przygotowane  do  przenoszenia wysokich  obciążeń i  takie  
 postępowanie  grozi  poważnym  uszkodzeniem  mebla  lub wypadkiem. 
·        Zabrania się  ustawiania  mebli  niezgodnie  z  ich przeznaczeniem (na przykład 
ustawianie mebli jeden na drugim).
 



Pielęgnacja mebli 

 Wszystkie powierzchnie mebli powinny być pielęgnowane ostrożnie 

 Należy unikać stawiania na powierzchni mebli przedmiotów o ostrych krawędziach,  
gorących lub mokrych

 Rozlaną ciecz należy niezwłocznie usunąć z powierzchni mebla zanim zdąży wsiąknąć  
w drewno

 Powierzchnie  mebli  z  drewna litego należy  czyścić  suchą lub lekko zwilżoną (  NIE  
MOKRĄ!), miękką ściereczką

 Wszelkie pozostałości wilgoci należy niezwłocznie usunąć suchą ściereczką

 Do  pielęgnacji  nie  stosować  żadnych  środków  czyszczących, rozpuszczalników  
 chemicznych, past zawierających  środki ścierne oraz środków zawierających silikon  
oraz  woski.

 Czyszczenia nie ograniczać do jednego miejsca. Wycierać większą powierzchnię nie  
przyciskając powierzchni

 Większe  zabrudzenia  jak  np.:  odciski  dłoni  na  oparciach  krzeseł,  zabrudzenia  od  
butów na nogach stołów itp. można usuwać przy pomocy specjalnej maty ściernej,  
która znajduje się w zestawie do pielęgnacji. 

WAŻNE! CZYSZCZENIE MATĄ ŚCIERNĄ ZAWSZE OSTROŻNIE WZDŁÓŻ WŁÓKIEN!
Takie  czyszczenie  usuwa  wierzchnią  warstwę,  więc  po  wyczyszczeniu  powierzchni  
należy  ją  zabezpieczyć  delikatną  warstwą  wosku,  który  również  znajduje  się  w  
zestawie.



 Zalecamy regularne odkurzanie powierzchni mebli

Drobne naprawy powierzchni lakierowanych są możliwe przy użyciu dostępnych w handlu  
zestawów lub przez wykwalifikowanego stolarza. Naprawa powierzchni lakierowanych na  
kolor  „mocca”  jest  możliwa  przy  użyciu  specjalnego  zestawu  dostępnego  w  firmie  
Hartmann.

OKUCIA

 Wszystkie  szuflady  są  standardowo  osadzone  na  prowadnicach  kulkowych  z  
odpowiednim systemem domykania. Położenie prowadnic można regulować zależnie  
od potrzeb



 Drzwi standardowo wyposażone są w system domykania a ich położenie w zależności  
od  potrzeb  można  łatwo  regulować  poprzez  odpowiednią  zmianę  ustawienia  
zawiasów puszkowych.

 Zawiasy frontów uchylnych wyposażone są w regulowany hamulec, który umożliwia  
odpowiednie ustawienie pracy zawiasu tak, aby w przypadku frontów otwieranych ku  
dołowi nie spowodować uszkodzenia frontu.



 Wytrzymałość  mocowań  ściennych  jest  uzależnione  przede  wszystkim  od  rodzaju  
ściany. Wskazane przez nas parametry odnoszą się do ścian murowanych.

 Podczas urządzania swojego wnętrza użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę  
na nie przekraczanie podanych granicznych wartości dopuszczalnych obciążeń półek.  
Podane wartości dotyczą równomiernego obciążenia powierzchni nośnej.



Gwarancja   

 Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy  się  od  daty sprzedaży 
Kupującemu. 

 2-letnia gwarancja obejmuje właściwości materiału, z którego są wykonane meble,  
właściwości wykończenia powierzchni mebli, funkcjonowanie ruchomych części mebli  
oraz  fachowe  wykonanie  produktu.  Obowiązkowym  elementem  gwarancji  jest  
montaż  mebli,  przeprowadzony  przez  autoryzowany,  wykwalifikowany  zespół  
monterski  z  uwzględnieniem  wymagań  zawartych  w  instrukcjach  montażu.  
Szczególne  znaczenie  ma  prawidłowe  mocowanie  i  wypoziomowanie  mebli  we  
wszystkich  kierunkach.  Wadliwe  wypoziomowanie  znacznie  utrudnia  lub  wręcz  
uniemożliwia  prawidłową  regulację  frontów  szuflad  i  drzwi.  Ze  względów  
bezpieczeństwa  wszystkie  blokady,  zabezpieczenia  i  mocowania  muszą  być  
prawidłowo zmontowane.

 Gwarant  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wynikające  z  samodzielnego  
montażu lub nieprzestrzegania instrukcji montażu. 

 Gwarancja udzielana  jest  wyłącznie na  wyroby  nabyte  przez  osoby  fizyczne nie  
 prowadzące  działalności gospodarczej do  osobistego  użytku. Warunkiem  uznania 
reklamacji  w  okresie gwarancyjnym jest  stosowanie  się  do  załączonych  do 
 wyrobu zasad  jego  użytkowania. 

 Producent mebli, zwany dalej Gwarantem,  odpowiada za  wady  powstałe z  przyczyn 
tkwiących  w  sprzedawanych  meblach

 W  przypadku  zgłoszenia  reklamacyjnego,  osobą  kontaktową  jest  zawsze  
przedstawiciel firmy, w której klient nabył meble.

 Wszystkie  dokumenty  potwierdzające  zakup  mebli  powinny  być  przechowywane  
przynajmniej przez czas trwania gwarancji tj. 24 miesiące. W przypadku zgłoszenia są  
one  podstawowym  źródłem  informacji  na  temat  zakupionych  mebli  np.  daty  
produkcji,  nazwy programu czy  elementów zestawu.  Są one  szczególnie  ważne  w  
przypadku zamówienia ew. jakichkolwiek części zamiennych.

 Już podczas planowania zaleca się wzięcie pod uwagę narażenie mebli na szczególne 
warunki użytkowania np. duża waga itp.



Gwarancją  producenta nie  są  objęte 

 Uszkodzenia,  które  spowodowane  zostały  nieostrożnym  transportem,  
przemieszczaniem mebli oraz montażem elementów  i  akcesoriów jeśli  te  czynności  
 zostały  wykonane  przez Kupującego lub wynikły po sprzedaży ze  zdarzeń losowych i  
 innych okoliczności niezawinionych przez gwaranta.

 Szkody  i  usterki  spowodowane  nieprawidłowo przeprowadzonym montażem mebli.
 Szkody  i  usterki  spowodowane  przez  zwierzęta.
 Uszkodzenia   powstałe  wskutek   niewłaściwego  lub  niezgodnego  z   zasadami  

 użytkowania, przechowywania i czyszczenia mebli.
 Przepalenie żarówek lub  świetlówek  w  sprzęcie  oświetleniowym.
 Zmiany  zachodzące   w  meblach , będące  efektem naturalnych  procesów ( zmiana  

 barwy  drewna  lub   połysk   lakieru   wynikające   z   ich   użytkowania) 
Dopuszczalne różnice w  odcieni  drewnianych  elementów mebla, gdy zróżnicowanie  
odcieni  wynika z  różnych  warunków siedliskowych drzew  użytych do  produkcji.

 Rysunek drewna i wszystkie jego elementy tj. usłojenie, promienie rdzeniowe, barwa,  
połysk  i  inne  cechy  makroskopowej  budowy  drewna  widoczne  w  normalnym  
użytkowaniu  mebli  wykonanych  z  drewna  litego  są  naturalne  i  niepowtarzalne.  
Nawet znaczne ich zróżnicowanie na powierzchni mebli nie jest podstawą reklamacji.

 Szkody wynikające z naturalnego zużycia, pozostałych czynników naturalnych jak np.  
ekstremalnej  suchości  lub  wilgotności  powietrza,  temperatury,  działania  promieni  
świetlnych,  pogody,  nieprawidłowego  użytkowania,  umyślnego  zniszczenia,  użycia  
niezgodnego  z  przeznaczeniem,  transportu,  wypadków  komunikacyjnych  lub  
nadmiernego przeciążenia/przeładowania pojedynczych elementów mebli.

 Nieprawidłowa  pielęgnacja  powierzchni  mebli  nie  przeznaczonymi  do  tego  celu  
środkami pielęgnacyjnymi lub politurami jak również naprawa i próby naprawy we  
własnym zakresie przez klienta prowadzą do wygaśnięcia gwarancji.

 Gwarancja obejmuje wyłącznie towar nowy i jej czas trwania rozpoczyna się z datą  
opuszczenia przez towar zakładu producenta.

 W przypadku towaru ekspozycyjnego, który był już raz zmontowany, gwarancja traci  
ważność.



 Roszczenie  z  tytułu  gwarancji  obejmuje  wyłącznie  udokumentowane   wady  
określonego  mebla  a  nie  całej  dostawy.  Roszczenie  może  być  spełnione  poprzez  
usunięcie wady.

 Serwis  gwarancyjny  biegnie  przy  udziale  partnera  handlowego  i  świadczony  jest  
wyłącznie po okazaniu dokumentu sprzedaży.


