
 PIELĘGNACJA MEBLI OLEJOWANYCH 

 

Drewno i okleina użyte do wykonania mebli zostały wybrane ze względu na swoje naturalne piękno i 

charakterystyczny wygląd. Drewno jest wyjątkowym produktem, i żadne jego fragmenty nie są identyczne 

pod względem słojów, rysunku i koloru. 

Nowe meble mogą się z początku różnid odcieniem od egzemplarzy wcześniej zakupionych lub 

wystawionych w naszym sklepie. 

 

PIELĘGNACJA OGÓLNA 

Należy unikad wystawiania mebli na nadmiernie wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych, ponieważ może to spowodowad ich blaknięcie, pękanie lub odbarwienie. 

Delikatne wytarcie ściereczką bezpyłową zgodnie z kierunkiem słojów to wszystko, czego trzeba, aby 

zachowad wykooczenie. 

Wszelkie rozlane płyny należy bezzwłocznie usunąd wilgotną szmatką. Nie wolno stawiad gorących naczyo 

bezpośrednio na drewnianej powierzchni. Zalecamy używanie podkładek stołowych, najlepiej podbitych 

filcem. 

Należy zachowad ostrożnośd przy przesuwaniu mebli i nie przeciągad ich po podłodze, bo może to skutkowad 

zniszczeniem łączeo. 

 

KONSERWACJA 

Meble należy olejowad w zależności od tego, jak bardzo są wystawione na działanie różnych czynników, 

najczęściej średnio dwa razy do roku. W ten sposób meble będą zawsze odpowiednio chronione. Jednakże, 

jeśli powierzchnia mebla po rozpakowaniu jest sucha w dotyku, należy go zaolejowad przed pierwszym 

użyciem. Zachęcamy do zakupu naszych zestawów do olejowania, które pozwolą Paostwu zachowad wygląd 

mebla i jego oryginalny kolor przez długie lata.  

Przed rozpoczęciem olejowania wszelki brud i tłuszcz należy usunąd za pomocą mydła i wody, a potem 

wytrzed suchą szmatką. Na rynku są również dostępne specjalistyczne środki, służące do wyczyszczenia 

powierzchni przed zaolejowaniem. Następnie należy wetrzed olej zgodnie z kierunkiem włókien i zostawid na 

około 20 minut, po czym wytrzed szmatką powierzchnię do sucha, w przeciwnym razie może ona się 

zniszczyd. Jeśli widoczne są głębokie plamy lub ślady, powierzchnia może wymagad wygładzenia drobnym 

papierem ściernym przed rozpoczęciem zabiegów pielęgnacyjnych. Przy olejowaniu elementów 

fornirowanych należy pamiętad o zachowaniu ostrożności, aby nie uszkodzid okleiny przy wygładzaniu 

papierem ściernym fornirowanego mebla. 
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