
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH borcas

Dziękujemy za zaufanie i zakup produktów.

Do produkcji naszych mebli wykorzystujemy dary, które dała nam natura. Podstawowym
materiałem jest wysokiej jakości drewno, które z pewnością służyć będzie Państwu przez
lata i mimo starzenia nie straci swojego uroku, a dodatkowo nabierze charakteru.
Skutkiem stosowania naturalnych produktów -  jakim jest drewno -  mogą pojawić  się

niewielkie różnice kolorystyczne, różnorodność wzrostowa oraz strukturalna. Nie jest to
jednak wada produktu. Każdy produkt borcas daje nam wyjątkowy mebel. Zapewniamy

Państwa, że drugiego takiego nikt nie ma.

Co zrobić, aby mebel z satysfakcją służył nam oraz w przyszłości pokoleniom? Poniżej

chcielibyśmy zapoznać Państwa jak regularnie oraz fachowo dbać o produkty borcas:

drewno jako naturalny materiał nieustannie oddycha i reaguje na otoczenie, dlatego:

 oddal go o min. 1 metr od źródeł ciepła,
 nie narażaj go na ciągłe działanie promieni słonecznych,
 mebel powinien być dobrze wypoziomowany,
 nie użytkuj w pomieszczeniach poniżej 15 stopni C i powyżej 40 stopni C,
 wilgotność w pomieszczeniu musi być optymalna,
 usuwaj na bieżąco wszelkie zabrudzenia

wszystko co naturalne należy chronić, dlatego:

 nie stawiaj gorących rzeczy bezpośrednio na blaty,
 nie wylewaj wody, nie czyść wodą,
 usuwaj wszystkie zabrudzenia i ciecze na bieżąco,
 używaj podkładek pod myszkę, komputer itp.

czyść świadomie i bezpiecznie, dlatego:

 czyść  drewno lakierowane bądź olejowane miękkimi  szmatkami.  Używaj  produktów
zgodnie  z  przeznaczeniem.  Środek  czyszczący  zawsze  sprawdzaj  w  niewidocznym

miejscu przed użyciem.

wszyscy chcemy żyć wiecznie i młodo, dlatego:

 na powierzchnię olejowaną 4 razy do roku nanieś cienką warstwę oleju do drewna,
zgodnie z układem słojów,

 na powierzchnię pokrytą lakierem po każdym czyszczeniu nałóż środek do pielęgnacji

drewna.  Zamaskuje  on  rysy  powstałe  na  powierzchni  lakierowanej  podczas

użytkowania.

asdsads asdsads

ul. Krotoszyńska 35 bud. B02, lok.6 tel. +48 503 897 064
63-400 Ostrów Wielkopolski info@borcas.eu | www.borcas.eu


