
 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU STOŁÓW 

 

1. Komplet stołu zawiera 2 opakowania: pierwsze opakowanie metalowe profile nożne – 

2 szt, drugie opakowania: blat stołu – 1 szt, wspornik metalowy - 1 szt, opakowanie 

śrub M6x16 – 15 szt, instrukcja montażu i użytkowania stołu – 1 szt. 

 

2. Do montażu potrzebujesz: 2 osoby, 1 wkrętarka lub śrubokręt z końcówką 

krzyżakową. 

 

3. Montaż niezgodny z instrukcją może być podstawą do odrzucenia reklamacji  z tytułu 

wad, które powstały na jego skutek.  

 

4. Po rozpakowaniu stołu z oryginalnego opakowania pozostawiamy blat stołu na 

kartonie aby nie uszkodzić powierzchni stołu. 

 

5. Obracamy stół blatem do podłogi, podkładając uprzednio karton i białą piankę 

znajdującą się w pudełku. 

 

6. Rozpakowujemy metalowy  element wzmacniający, który znajduje się w kartonie 

razem z blatem stołu  i przy użyciu śrubokręta lub wkrętarki z końcówką  krzyżakową 

magnetyczną, przykręcamy śruby  w miejscu otworów (3 śruby M6 x 16 z łbem 

walcowym krzyżakowym), Patrz rys nr 1. Dokręcamy do momentu gdy poczujemy lekki 

opór (zbyt mocne dokręcenie może powodować uszkodzenie śruby) 

 

7. Wykładamy nogi, znajdujące się w osobnym kartonie i po uprzednim rozpakowaniu 

przykładamy w miejsce połączenia. Przy użyciu wkrętarki lub śrubokrętu przykręcamy 

każdą nogę na 6 śrub M6 x 16. Patrz rys nr 2. Dokręcamy do momentu gdy poczujemy 

lekki opór (zbyt mocne dokręcenie może powodować uszkodzenie śruby). Uwaga stół 

ma przygotowane 9 otworów pod różne typy nóg. 3 otwory zawsze pozostają wolne. 

 

8. Po zamontowaniu nóg obracamy stół stawiając go na nogach. 
  



Rysunek nr 1 

 

 

 

 

Rysunek nr 2 

 

 

 



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ORAZ PIELĘGNACJI i CZYSZCZENIA 

FORNIROWANYCH WYROBÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ  

LENWIT FORNIR SP. Z O.O. 

Szanowni Państwo, dziękujemy za wybór 

naszych wyrobów. 

 Prosimy o dokładne zapoznanie się z 

instrukcją  użytkowania i pielęgnacji. Prosimy 

o zachowanie instrukcji, w celu korzystania z 

niej również w trakcie późniejszego 

użytkowania. 

I.INFORMACJE OGÓLNE 
1. Nasze wyroby wykonane są z naturalnych 

materiałów drzewnych i 

drewnopochodnych. Rdzeń stanowi płyta 

drewnopochodna (Wiórowa,  MDF HDF, 

Stolarska, Sklejka), warstwę dekoracyjną 

stanowi cienka warstwa drewna złożona 

tak, aby uzyskać ciekawe wzornictwo i 

modny naturalny design. Całość pokryta 

jest ekologicznym lakierem wodnym 

nadającym oferowanym przez nas 

produktom elegancką powierzchnię 

dekoracyjną. Każdy nowy mebel pochłania 

światło przez pierwsze tygodnie i kształtuje 

swój ostateczny  wygląd na dłużej. Dlatego 

nie należy przez pierwszy miesiąc zasłaniać 

jego powierzchni zewnętrznych. 

Wprowadzenie elementów ozdobnych (np. 

wazon, serwetka) może spowodować 

trwałe odbarwienia powierzchni forniru. 

2. Jeżeli zakupiony przez państwa wyroby 

wymagają dodatkowego montażu, należy 

koniecznie  przestrzegać instrukcji montażu 

dołączonej do opakowania.  

3. Przed przystąpieniem do montażu należy 

dokonać kontrolnego przeglądu wszystkich 

elementów. Pod uwagę nie będą brane 

roszczenia z tytułu wad, które powinny 

zostać zauważone przed montażem.  

4. Niedopuszczalny jest długotrwały i 

bezpośredni kontakt z wodą i parą wodną, 

w takich pomieszczeniach jak łazienki, 

sauny itp. 

5. Nie dopuszcza się montażu w 

pomieszczeniach wilgotnych, gdzie 

wilgotność przekracza 65%. 

6. Ze względu na fakt wykonania naszych 

wyrobów z materiałów 

drewnopochodnych, konieczne jest 

unikanie kontaktu z podwyższoną 

temperaturą w miejscach takich jak okolica 

kominków  i pieców wolnostojących. 

 

II. PIELĘGNACJA i CZYSZCZENIE 
1. Pielęgnacja. Nasze wyroby należy czyścić 

suchymi ściereczkami. W uzasadnionych 

przypadkach można użyć wilgotnej (nie 

mokrej) ściereczki zanurzonej w wodzie bez 

dodatku detergentu. Pamiętając aby po 

umyciu niezwłocznie wytrzeć do sucha 

czyszczoną powierzchnię. Nie można 

stosować wosków, past i innych tego typu 

środków, ponieważ mogą wejść w reakcję 

powłoką lakierniczą. Wykluczone jest 

również użycie środków czyszczących na 

bazie alkoholu i amoniaku lub innych 

rozpuszczalników chemicznych, które mogą 

zniszczyć lub odbarwić fornir. 

2. Czyszczenie. Do czyszczenia używamy 

miękkich szmatek lub ściereczek. Czyścimy 

pocierając delikatnie, wykonując koliste 

ruchy po powierzchni. W przypadku plam, 

które nie dają się usunąć pod działaniem 

wody, dopuszcza się zastosowanie, do 

zwilżenia ściereczki roztworu wody z 

mydłem lub płynem do mycia naczyń. 

 

III.PODSUMOWANIE 

Stosując się do powyższych zaleceń, 

będziecie Państwo mogli długo cieszyć się 

swoim  oryginalnym i  niepowtarzalnym 

meblem. 

 

 


