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INFORMACJA TECHNICZNO-HANDLOWA
FRONTÓW I ELEMENTÓW MEBLOWYCH
PRODUKOWANYCH
Z
DREWNA LITEGO I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH
WARUNKI GWARANCJI
Wymiary i tolerancje
Wymiary produkowanych elementów mieszczą się w się w gabarytach: wysokość 1000 mm i szerokość 600
mm. Na życzenie klienta można wykonać elementy o wymiarach maksymalnych: wysokość 2100 mm i
szerokość 900 mm bez gwarancji na odkształcenia w przypadku nie zastosowania odpowiedniej ilości
zawiasów jak również specjalnych odprężników lub napinaczy. Minimalny wymiar elementu to: wysokość 140
mm i szerokość 146 mm .
Tolerancja wymiarów dla elementów prostych :
- wysokość +/- 1 mm do 1,5%
- szerokość +/- 1 mm do 2,0%
- grubość +/- 0,5 mm do 2,0%
- strzałka odgięcia elementu +/- 3 mm do 2,0%
Tolerancja wymiarów dla elementów giętych do 920 mm
- wysokość +/- 1 mm do 1,5%
- szerokość mierzona po obwodzie +/- 2 mm do 2,0%
- szerokość mierzona na płaszczyźnie +/- 5 mm do 2,0%
- strzałka ugięcia +/- 5 mm do 2,0%
- grubość +/- 1 mm do 2,0%
Przeznaczenie
Meble , elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz , stolarka budowlana wewnątrz lokalowa . Wilgotność
względna w pomieszczeniu może się wahać w przedziale 40-60 % , temperatura w pomieszczeniu 16o – 30o C ,
niedopuszczalne jest stosowanie w pomieszczeniach o dużych i częstych skokach temperatury oraz wilgotności
względnej , niestosować w miejscach o dużym nasłonecznieniu ( promieniowanie UV może doprowadzić do
zmiany odcienia drewna lub wypalenia koloru bejcy ) . Elementy stosowane w obrębie wszelkich urządzeń
emitujących ciepło i parę wodną (np. piekarniki , zmywarki ) powinny być od nich oddzielone płytą ekranującą
lub ekranami sprzedawanymi wraz z tymi urządzeniami, w przeciwnym razie w miejscach narażonych na
wysoką temperaturą i parę wodną może dojść do odparzenia powłoki lakierniczej ( 85o C w czasie 180 sek. ,
60o C w czasie 15 minut ) . Nie dopuszcza się stosowania w pomieszczeniach bez w pełni sprawnej wentylacji
grawitacyjnej , a w przypadku kuchni i łazienek wentylacji mechanicznej o odpowiedniej wydajności ( okapy ,
wywietrzniki ) . Nie dopuszcza się stosowania w zabudowie ze sprzętem AGD nie dopuszczonym do obrotu na
terenie Polski oraz bez znaku CE .
Konserwacja
Czyścić środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli – zalecane pianki i emulsje m.in. Pronto (zwracać
uwagę na przeznaczenie do powłok lakierniczych) , konserwację przeprowadzać przynajmniej raz w miesiącu , a
przypadku intensywnego użytkowania (blaty i elementy poziome) 2 razy w ciągu tygodnia.
Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak kawa , herbata , czerwone wino, curry,
musztarda , ocet , alkohol , itd. należy jak najszybciej zetrzeć wilgotną szmatką , a następnie powierzchnię
wytrzeć do sucha miękką szmatką . Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe
przebarwić a nawet uszkodzić powierzchnię wyrobu . Zabrudzenia można usuwać za pomocą miękkiej tkaniny
nasączonej w roztworze letniej wody z szarym mydłem lub innej delikatnej substancji a następnie wytrzeć do
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sucha – nie wolno mocno pocierać . Nie należy stosować szczotek o twardym włosiu , a także mocnych środków
szorujących i wybielających.
Surowce do produkcji
Materiał bazowy : drewno lite , płyta MDF w klasie E1 , fornir naturalny
Klej : Jowat Niemcy
Materiał dekoracyjny – bejce i patyny ; ICA , Sayerlack Włochy , Sopur Polska
Materiał dekoracyjny - lakier : poliuretanowy Sayerlack Włochy , Iris Hiszpania , wodny w technologii UV
Plantag Niemcy , Sayerlack Włochy

Gwarancja i reklamacje
-produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
-gwarancja nie ma zastosowania w przypadku nieprawidłowego użytkowania produktu , niezgodnego z jego
przeznaczeniem oraz nie stosowania zaleceń z punktu „KONSERWACJA”
-reklamacji nie podlega rysunek usłojenia drewna ( zawiłości , sęki małe i średnie zdrowe) , kolorystyka
poszczególnych fryz na danym elemencie , różnorodne nałożenie bejc , lakieru i patyny na poszczególnych
elementach, stopień połyskowości powłoki lakierniczej, różnorodnej kolorystyki w przypadku domówień
uszkodzeń mechanicznych oraz naturalnego zużycia zgodnego z właściwościami i przeznaczeniem wyrobu .
-reklamacji nie podlegają wady powstałe w trakcie użytkowania zwłaszcza z widocznymi pęknięciami ,
spaczeniami spowodowanymi nie stosowaniem zaleceń z punktu „PRZEZNACZENIE”
Reklamacje należy składać w formie pisemnej , rozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni może nastąpić wyłącznie
po dostarczeniu reklamowanego towaru do producenta.
Spory
Wszelkie spory wynikające ze współpracy MK Karcz Meblokar a odbiorcą będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla miejsca siedziby producenta .
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MK Karcz Meblokar zapewnia Kupującemu dobrą jakość produktów z drewna litego i z wszelkich innych materiałów
drewnopochodnych (fornir , obłoga itp.) przy zachowaniu prawidłowych zasad ich użytkowania zgodnie z
przeznaczeniem.
Osobliwy urok wyrobów wykonywanych z litego drewna oraz materiałów drewnopochodnych polega na
tym, że są one niepowtarzalne. Każde rosnące drzewo jako żywy organizm wytwarza odmienną strukturę i
zróżnicowany kolor w obrębie jednego pnia wynikającą z naturalnych przyrostów rocznych: lekkie zawoje,
małe i zdrowe sęki, błyszcz, cętki ( np. olcha, brzoza, dąb i inne drewna używane do produkcji ) , a w przypadku
wzorów CLERMONT , CHANTILLY (wyłącznie drewno dąb ) dodatkowym atutem potęgującym wrażenie
naturalnego i postarzanego drewna są sęki różnej wielkości i koloru lub nawet występującymi po sękach
ubytkami . W związku z tym, drewno posiada zróżnicowany rysunek, kolorystykę i tym samym różnie
zachowuje się pod wpływem materiałów wykańczających a także posiada niewygodną cechę jaką jest dążenie do
tzw. równowagi higroskopijnej objawiającej się poprzez wchłanianie i wydalanie wody (wilgotności z otoczenia)
ze swojej objętości co powodując rozszerzanie i kurczenie się. Aby uniknąć lub zminimalizować skutki takiegoż
zjawiska należy ściśle stosować się do zaleceń dotyczących przeznaczenia wyrobu. Powyższe właściwości są
świadectwem naturalnego pochodzenia zakupionych wyrobów, a co nie stanowi podstaw do ewentualnych
reklamacji
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się z w/w informacją techniczno-handlową,
która jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych.
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