
Warunki Użytkowania i Konserwacji 

Blaty kuchenne z laminatów HPL

Blat kuchenny jest najbardziej eksplotowaną częścią kuchni i dlatego materiał z 
jakiego jest wykonany (laminat HPL) charakteryzuje się podwyższoną odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne, podwyższoną temperaturę, wilgoć i promieniowanie UV. 
Pomimo tego blaty nie są niezniszczalne. Zbyt długi kontakt z wodą, bardzo wysoką 
temperaturą (np. garnek postawiony prosto z ognia), może spowodować 
nieodwracalne uszkodzenia, które w takim wypadku nie są objęte gwarancją. W 
szczególności, należy unikać: narażania blatu na długotrwały kontakt z wodą, 
szczególnie w miejscach łączeń, przy zlewozmywaku i na krawędziach blatu, 
stawiania gorących garnków, patelni i naczyń na powierzchni blatu bez użycia 
właściwych podkładek. Cięcia, szlifowania i uderzania zarówno tępymi jaki i ostrymi 
narzędziami bezpośrednio na powierzchni blatu. Otwierania zmywarki w trakcie 
trwania oraz tuż po bezpośrednim zakończeniu programu zamywania ( zmywarka 
powinna być opróżniona minimum 15 minut po zakończeniu programu), gorąca para 
wodna może nieodwracalnie zniszczyć blat (puchnięcie blatu, odchodzenie krawędzi). 
Czyszczenia blatu środkami agresywnymi, chemicznymi oraz zawierającymi elementy 
ścierne, może rówież doprowadzić do trwałego zniszczenia powierzchi blatu.  
Czyszczenie i konserwacja większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem 
usunięta suchą lub wilgotną szmatką. Można stosować także płyn do mycia naczyń, 
płyn do mycia szyb, nie rysujące mleczka do czyszczenia. Zawsze po użyciu środków 
chemicznych należy powierzchnię blatu zmyć czystą wodą. 

Fronty meblowe lakierowane 

Fronty lakierowane są produkowane na bazie mdf-u pokrytego wysokiej 
jakości lakierami barwiącymi. Technologia ta pozwala uzyskania dowolnej barwy z 
takich wzorników kolorystycznych jak RAL, NCS, ICA. Daje to paletę ponad 2000 
kolorów do wyboru. Fronty lakierowane wykonywane są w dwóch wariantach 
wykończenia powierzchni: matowej lub na wysoki połysk. Fronty lakierowane 
charakteryzują się wysoką trwałością kolorystyczną, podwyższona odpornością na 
wilgoć oraz parę wodną z racji czego są często stosowane jako elementy mebli 
łazienkowych. Fronty lakierowane na wysoki połysk charakteryzuje jednak niska 
odporność na zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne w związku z czym 
wymagają one szczególnego traktowania w trakcie użytkowania. 
Niedopuszczane jest zanurzanie elementów lakierowanych w wodzie, 
niedopuszczalny jest kontakt powierzchni lakierowanych z przedmiotami ostrymi lub 
szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi. Nidopuszczalne jest 
używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych 
(proszków, kremów) nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków 
czyszczących, w szczególności barwnych, nie należy pozostawiać plam do 
zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię, nie należy stosować 
szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających, 
nie należy gotować bez właściwego wyciągu w okapie kuchennym. 
Czyszczenie i konserwacja – do czyszczenia frontów lakierowanych należy używać 
delikatnych miękkich ściereczek bawełnianych, jedwabnych lub z mikrofibry. 
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Większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub 
wilgotną ściereczką. Można stosować także płyn do mycia naczyń, płyn do mycia 
szyb, nie rysujące mleczka do czyszczenia. Zawsze po użyciu środków chemicznych 
należy powierzchnię zmyć czystą wodą. Zabrudzenia spowodowane substancjami o 
mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda należy jak 
najszybcziej spłukać wodą, lub przetrzeć wilgotną szmatką, nie należy ściągać folii 
ochronnej jeżeli w pomieszczeniu są prowadzone nadal prace budowlane lub 
wykończeniowe. 

Zawiasy, regulacja, montaż i demontaż

W przypadku montażu mebli kuchennych przez naszą firmę ekipa montażowa w 
ramach obsługi klienta dokonuje docelowej regulacji frontów meblowych. Z biegiem 
czasu jednak okucia meblowe mogą wymagać ponownych zabiegów regulacyjnych, 
które leżą już w gestii klienta. Zawiasy meblowe stosowane przez naszą firmę 
charakteryzują się pełnym zakesem regulacji we wszystkich trzech płaszczyznach. 
Film iinstruktażowy w zakładce DOKUMENTY 

Szuflady - warunki użytkowania. Szuflady meblowe należy użytkować zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Należy unikać ich przeciążania, a także np.: opierania się o nie 
zarówno w pozycji otwartej jaki i zamkniętej gdyż może mieć to wpływ na trwałość 
zastosowanych systemów prowadnic. Nośność poszczególnych systemów prowadnic 
szuflad, prowadnice rolkowe standard -   10 kg, system METABOX - 15 kg, system 
na prowadnicach kulkowych – 15 kg, system MODERN BOX z miekkim 
domykiem – 20 kg, system BLUM TANDEM z miękkim domykiem – 20 kg, system 
BLUM TANDEMBOX z miekkim domykiem – 30 kg.  
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