
ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI BABYLOFF 

 
  

Meble Babyloff wykonane są z naturalnego surowca jakim jest lite drewno sosnowe.  
Jeżeli chcą Państwo długo cieszyć się swoimi meblami, prosimy o zapoznanie się z poniższymi 

podpowiedziami dotyczącymi ich użytkowania: 

 Do codziennej pielęgnacji należy stosować suchą gąbkę lub lekko zwilżoną wodą miękką 
szmatkę, lub preparaty dostosowane do tego rodzaju drewna. 

 Wszelkie zabrudzenia powinny być natychmiast usuwane, aby nie weszły w strukturę drewna. 

 W przypadku kontaktu mebla drewnianego z wodą należy niezwłocznie wytrzeć go do sucha. 

 Zmiana odcienia barwy mebla z drewna litego jest zjawiskiem naturalnym wywołanym 
działaniem promieniowania UV, na skutek czego mebel może jaśnieć lub ciemnieć a w 
miejscach bardziej żywicznych żółknąć i nie jest to podstawą do składania reklamacji. 

 Jako, że drewno jest surowcem naturalnym, pod wypływem zawartej wilgotności w powietrzu 
oraz temperatury rozszerza się i kurczy, jest to tzw. „praca drewna”. Optymalne warunki w 
pomieszczeniu to wilgotność w przedziale 45-60% i temperatura 200C ±5. Przy zbyt niskiej lub 
wysokiej wilgotności zachodzi ryzyko pęknięcia drewna, powstawanie szczelin. Zaleca się w 
szczególności w okresie zimowym, gdy wilgotność znacznie spada stosowania dodatkowego 
nawilżania w pomieszczeniu. 

 Stawiając gorące, bardzo zimne lub wilgotne przedmioty na meble zaleca się używania 
podstawki w celu uniknięcia plam lub odkształceń. 

 Do pisania proszę używać podkładek aby nie powstały zarysowania. 

 W celu zabezpieczenia podłogi przed zarysowaniami poleca się stosować podkładki filcowe lub 
gumowe pod stopki mebli (które u nas zawsze są w komplecie) 

 Meble powinny być ustawione na wypoziomowanym podłożu w innym przypadku mogą ulec 
odkształceniu ponieważ dostosowują się do nierówności podłoża. 

 Należy nie ustawiać mebla drewnianego bezpośrednio przy źródłach ciepła (grzejniki, piece 
itp), grozi to pęknięciem drewna lub rozszczelnieniem. 

  Meble z litego drewna mogą posiadać charakterystyczny dla drewna zapach, który w 
normalnych warunkach domowych znika po tygodniu lub dwóch. W celu przyspieszenia tego 
procesu należy przewietrzać często pomieszczenie. 

 


