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Instrukcja użytkowania mebli 
Szanowni Klienci ! 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją użytkowania mebli. Przestrzeganie zawartych 

w niej zasad eksploatacji mebli umożliwi Państwu ich długotrwałe i bezawaryjne działanie. 

Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich mebli Multimebel, ze szczególnym 

uwzględnieniem mebli kuchennych oraz mebli do łazienek  które są w największym stopniu narażone na uszkodzenia. 

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem w pomieszczeniach zamkniętych, 

suchych oraz zabezpieczonych przed negatywnym działaniem: 

a. przez długotrwały okres czasu temperatury poniżej 15oC i powyżej 40oC, 

b. przez krótkotrwały okres czasu temperatury powyżej 100oC, 

c. wilgoci względnej panującej w pomieszczeniu na poziomie niższym od 40% lub wyższym od 70%, 

d. ciągłym działaniem wody, 

e. bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

  

2. Meble należy chronić przed bezpośrednim działaniem gorących naczyń, wody, alkoholi oraz innych 

substancji chemicznych, które mogą uszkodzić ich powłokę. Linie styku mebli łazienkowych z ceramiką oraz ścianą 

muszą zostać zabezpieczone po podłączeniu armatury i umywalek silikonem sanitarnym. 

3. Gorące naczynia wyciągnięte z piekarnika bądź zdjęte z płyty grzewczej należy odstawiać na podstawki 

lub deski specjalnie do tego przeznaczone (najlepiej drewniane). 

4. Nie należy kroić na blatach roboczych ani innych powierzchniach mebli do tego nieprzeznaczonych . 

Uderzenie nożem o blat może spowodować powstanie nieestetycznie wyglądających rys, które 

w połączeniu z obecnością wody przez dłuższy czas może spowodować spęcznienie blatu 

laminowanego lub innych elementów mebli. 

5. Po montażu otrzymujecie Państwo poprawnie wyregulowane szafki, prowadnice, podnośniki, zawiasy, 

szyny w szafach z drzwiami przesuwnymi itp. Ze względu jednak na fakt, iż meble działają inaczej pod 

obciążeniami z czasem będzie trzeba ponownie wyregulować poszczególne elementy mebli. W trakcie 

montażu na życzenie Klienta ekipa montażowa Multimebel może wytłumaczyć w jaki sposób dokonać 

takiej regulacji lub usługa taka może zostać wykonana odpłatnie przez firmę Multimebel w dowolnym 

czasie po nabyciu przez Państwa mebli. 

6. Należy dbać aby poszczególne elementy mebli nie były narażone na tarcie spowodowane ocieraniem 

się np. frontu o front. 

7. Szuflady z systemami samodomykającymi oraz inne akcesoria meblowe zapewniające amortyzację 

podczas zamykania frontów wymagają używania odpowiednio wyważonej siły. Zbyt mocne 

zatrzaskiwanie szafek uniemożliwi działanie powyżej wymienionych systemów, a z czasem może 

nastąpić ich uszkodzenie. 

8. Przedmioty przechowywane w szufladach należy rozmieszczać równomiernie na całej ich powierzchni. 

9. Nie należy opierać się o szuflady oraz fronty meblowe. 

10. W trakcie gotowania należy włączać okap kuchenny, ze względu na wydzielającą się parę wodną, która 



     

 
Multimebel Spółka Jawna                                                                                              tel. +48 61 427-32-19                            
62-250 Czerniejewo                                                                                                             www.mkuchnie.pl 
ul. Szkolna 4 A                                                                                           e-mail: multimebel@multimebel.pl 

w niekorzystny sposób może wpłynąć na fronty i korpusy szafek znajdujących się w pobliżu kuchenki. 

 

11. Sprzęt AGD należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną przez producenta. 

12. Zmywarka powinna być otwierana po około 10-15 minutach od zakończenia cyklu myjącego, aby nie 

uszkodzić blatów i frontów znajdujących się w pobliżu zmywarki na skutek działania pary wodnej. 

13. W obrębie piekarnika, kuchenki, zmywarki, pralki nie należy przekraczać dopuszczalnej temperatury 

(punkt 1a, 1b) przez dłuższy czas, ponieważ może to w negatywny sposób wpłynąć na fronty meblowe. 

Aby uniknąć zniszczenia frontów i korpusów mebli należy dokładnie zapoznać się z instrukcją 

użytkowania sprzętów AGD, zwłaszcza tych przeznaczonych pod zabudowę. 

14. Należy zachować szczególną ostrożność w obrębie łączeń blatów roboczych, zlewozmywaków oraz płyt 

grzejnych, aby nie zalegała w tych miejscach przez zbyt długi czas woda, która może zostać wchłonięta 

do wewnątrz blatu i spowodować nieestetycznie wyglądające zmiany jego objętości (wypukłości), 

które są nieodwracalne. W przypadku zauważenia niewielkich zmian w wyglądzie blatu należy 

wymienić go na nowy, ponownie zabezpieczyć bądź nie dopuszczać do zalegania wody w tych 

miejscach. Powierzchnie blatów laminowanych, w których nie występują rysy ani łączenia są 

wodoodporne, jednakże zbyt długie zaleganie wody jest niewskazane. 

15. Meble, szczególnie kuchenne należy wietrzyć raz na jakiś czas (w zależności od wielkości 

pomieszczenia), poprzez pozostawienie otwartych lub uchylonych frontów (np. podczas generalnego 

sprzątania). 

Usuwanie zabrudzeń z mebli 

Do usuwania zabrudzeń i czyszczenia mebli należy stosować wyłącznie środki i detergenty 

przeznaczone do mebli oraz miękką ściereczkę lub gąbkę. Podczas czyszczenia mebli absolutnie nie należy 

używać szorstkich ściereczek, twardych gąbek, środków ścierających i innych środków chemicznych mogących 

uszkodzić powierzchnię mebli. Przed przystąpieniem do czyszczenia mebli nieznanym dotąd Państwu środkiem 

należy użyć go najpierw na małej, niewidocznej powierzchni. 

1. Lekkie zabrudzenia mebli  

- sucha lub wilgotna miękka ściereczka, miękka gąbka, ręczniki papierowe 

2. Plamy z tłuszczu, oleju, kawy, herbaty, soków, stearyny, pisaków, farbek, kredek 

- wilgotna ściereczka lub gąbka nasączona wodnym roztworem płynu do mycia naczyń/mydła 

toaletowego/proszku do prania. Po usunięciu plam należy przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką lub  

gąbką, a następnie osuszyć czyszczone miejsce 

3. Zabarwienia powstałe na skutek zbyt długiego pozostawienia na płycie laminowanej lub blacie wina, 

kawy, herbaty, soków itp. 

- wilgotna ściereczka lub gąbka nasączona wodnym roztworem płynu do mycia naczyń bądź proszku 

do prania. Po usunięciu zabrudzenia należy przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką lub gąbką, 

a następnie osuszyć czyszczone miejsce 

4. Markery, lakier do paznokci, pasta do obuwia 

- rozpuszczalnik organiczny (zmywacz do paznokci, aceton) lub spirytus. Po usunięciu zabrudzenia 

należy przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką lub gąbką, a następnie osuszyć czyszczone miejsce 


