Podłogi, drzwi i schody z drewna dębowego.
Produkowane na indywidualne zamówienie Klienta!
__________________________________________________________________________________________________

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI WEWNĘTRZNYCH DRZWI DREWNIANYCH

Dziękujemy, że wybrali Państwo drzwi wewnętrzne dębowe w firmie Styl Drzewa Sp. z o.o. Mamy nadzieję, że zarówno
wszystkie produkty, jak i czas oraz forma dostawy spełniły Państwa oczekiwania. Drzwi wewnętrzne dębowe oferowane przez
firmę Styl Drzewa Sp. z o.o. są wykonane z wysokiej jakości naturalnego drewna dębowego. W celu zachowania walorów
użytkowych oraz atrakcyjnego wyglądu należy ściśle przestrzegać przedstawionych zasad użytkowania i pielęgnacji.
Właściwości drewna
Drewno jest produktem naturalnym i charakteryzuje się budową higroskopijną. W związku z tym, należy zwrócić
szczególną uwagę na utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach, w których użytkuje się drzwi drewniane.
Najbardziej odpowiednie warunki, aby równowaga higroskopijna drewna została zachowana są następujące:
• wilgotność względna powietrza między 45 - 60 %,
• temperatura między 17 - 24 ˚C.
W przypadku, gdy wyżej wymienione warunki nie zostaną zachowane drewno może ulec odkształceniu, mogą powstawać
mikropęknięcia, a drzwi mogą się wypaczać.

Użykowanie i pielęgnacja
Przed rozpoczęciem użytkowania drzwi należy zapoznać się z warunkami gwarancji.
Do czyszczenia drzwi nie wolno stosować żadnych rozcieńczalników, zmywaczy, nabłyszczaczy oraz silnych detergentów.
Wyroby drewniane i drewnopochodne należy czyścić lekko wilgotną szmatką. Można zastosować koncentrat do mycia
powierzchni drewnianych SAICOS WASH CARE, który jest rozcieńczany z wodą. Przed zastosowaniem innych środków
przeznaczonych do konserwacji drewna należy wykonać próbę na mało widocznej części wyrobu, aby sprawdzić reakcję
powierzchni.
Szkło należy myć wodą z dodatkiem łagodnego detergentu lub płynem do mycia szyb przy użyciu czystej, miękkiej
szmatki. Niedopuszczalne jest czyszczenie przeszkleń za pomocą żyletki, nożyka ani jakiegokolwiek ostrego narzędzia.
Nie należy trzaskać skrzydłem drzwiowym oraz nie powinno się wieszać na drzwiach ciężkich przedmiotów, ponieważ
mogą zostać zmienione ustawienia skrzydła w ościeżnicy, a drzwi uszkodzone. Może to wpłynąć na niewłaściwe funkcjonowanie
drzwi.
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