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Instrukcja pielęgnacji i konserwacji

Szanowni Państwo! 

Fronty z tworzywa sztucznego i ze szkła 
Fronty o wysokim połysku
Fronty o ultrawysokim połysku 

Fronty drewniane
Fronty lakierowane 

Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych rad dotyczących pielęgnacji i konserwacji, aby Państwa nowa kuchnia pozo-
stała piękna i trwała przez długie lata. Przed pierwszym użytkowaniem kuchni prosimy koniecznie przeczytać niniejszą 
instrukcję pielęgnacji i konserwacji. W niej zawarte są wskazówki ogólne oraz szczególne, które obowiązują tylko dla 
wyrobów naszej marki. Przechowajcie Państwo starannie przedłożoną dokumentację i w razie sprzedaży kuchni prze-
każcie ją nowemu właścicielowi. Prosimy także koniecznie przestrzegać instrukcji obsługi oraz dalszych informacji do-
datkowych dołączonych do mebli, artykułów wyposażenia. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialnaści za szkody 
powstałe z powodu nieprawidłowego użytkowania mebli kuchennych. Ponadto gwarancją nie są objęte skutki nieprawi-
dłowej pielęgnacji i obsługi kuchni. Życzymy Państwu wiele radości i zadowolenia z nowej kuchni.
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Pielęgnacja wysokiej jakości powierzchni zewnętrz-
nych kuchni jest bardzo łatwa. W  celu utrzymania 
wartości i trwałości nowej kuchni przez wiele lat pie-
lęgnuj ją w  sposób regularny, a  przede wszystkim 
prawidłowy. 

Dlatego przestrzegaj następujących zasad 
pielęgnacji: 
Używaj jedynie łagodnych i rozpuszczalnych w wo-
dzie środków czyszczących dla gospodarstwa do-
mowego, które w swojej informacji o produkcie wy-
raźnie przeznaczone są do mebli kuchennych.

• Niedozwolone jest stosowanie substancji zawie-
rających rozpuszczalniki i alkohol.

• Proszę w żadnym wypadku nie używać prepa-
ratów do czyszczenia szyb, ponieważ zawierają 
one substancje rozpuszczalnikowe. 

• Niezależnie, czy nabyłeś meble z frontami o wy-
sokim połysku lub supermatowe z  tworzywa 
sztucznego, prosimy nigdy nie używać ostrych 
substancji chemicznych ani szorujących środków 
czyszczących lub rozpuszczalników. Także pro-
szek do szorowania, wełna stalowa lub gąbka 
do szorowania garnków niszczą powierzchnię 
tak silnie, że przywrócenie jej do stanu pierwot-
nego nie będzie już możliwe.

• Używaj miękkiej szmatki nie pozostawiającej 
włókien, skóry lub gąbki.

Nie używaj żadnych szmatek z  mikrofibry 
lub ścieraków zanieczyszczeń. Często zawie-
rają one drobne cząsteczki ścierne, które po-
wodują zarysowanie powierzchni. 

• Usuwaj zabrudzena zawsze tak szybko, jak tylko 
możliwe. Świeże plamy dają się zazwyczaj ła-
twiej, a tym samym najczęściej całkowicie usunąć. 

Nigdy nie używaj do czyszczenia pary wod-
nej pod ciśnieniem ani węża z bieżącą wodą! 

• Po czyszczeniu wytrzyj wszystkie powierzchnie 
dokładnie do sucha. Generalnie zapobiegaj na-
wilżaniu powierzchni przez używanie zbyt wil-
gotnych szmatek lub uchodzących oparów pod-
czas gotowania, jak i po gotowaniu.

• Utrzymuj wszystkie powierzchnie w  stanie su-
chym! Stojąca woda i inne ciecze mogą spowo-
dować trwałe uszkodzenie mebli! 

• W  zależności od wersji wykonania uwzględnij 
indywidualne zasady pielęgnacji. Przestrzegaj 
dlatego także specjalnych wskazówek dotyczą-
cych pielęgnacji Twojej kuchni.

Ogólne zasady pielęgnacji 
Wskazówki dotyczące pielęgnacji frontów z tworzywa 
sztucznego i ze szkła

Zasady pielęgnacji frontów o wysokim połysku

Fronty z tworzywa sztucznego i ze szkła można pie-
lęgnować zwykłymi środkami czyszczącymi stoso-
wanymi w gospodarstwach domowych. Nie używać 
środków do szorowania. 

W zależności od stopnia zabrudzenia stosuj środek 
czyszczący rozcieńczony niewielką ilością wody. 
Używaj do tego miękkiej szmatki. Następnie czystą 
wodą zmyj resztki środka czyszczącego i  wytrzyj 
drzwi do sucha. 

Trudne do usunięcia plamy, jak resztki lakieru, kle-
ju lub krople tłuszczu możesz bez problemu usunąć 

Fronty o wysokim połysku odznaczają się doskonałym 
połyskiem, który jest osiągany za pomocą folii polime-
rowej o wysokim połysku.

Do ochrony frontów przed uszkodzeniem zarówno 
w  czasie produkcji, jak i  transportu, są one pokryte 
folią ochronną. Te folie ochronne usuń dopiero po za-
kończeniu czynności montażowych. 

Fronty o wysokim połysku odznaczają się bardzo ła-
twym utrzymywaniem w czystości, ponieważ ich po-
wierzchnia jest kompletnie zamknięta. Przyklejone za-
brudzenia mogą być skutecznie usuwane bez dużego 
nakładu siły i bez użycia chemicznych środków. 

Proszę w żadnym wypadku nie używać preparatów 
do czyszczenia szyb, ponieważ zawierają one sub-
stancje rozpuszczalnikowe. 

Bezwzględnie zwracaj uwagę, żeby stosowane środ-
ki (szmatki, gąbki i inne) były ekstremalnie czyste.

Ewentualnie występujące zanieczyszczenia mineral-
ne, jak ziarna piasku lub pyłu, mogą spowodować 
zarysowanie powierzchni.

Tego typu ślady użytkowania nie są objęte 
gwarancją udzieloną przez producenta. 

środkiem do czyszczenia tworzyw sztucznych, któ-
ry jest ogólnie dostępny w handlu. Przed pierwszym 
użyciem wypróbuj go najpierw w  niewidocznym 
miejscu mebli. 

Środek czyszczący na bazie octowej, roz-
cieńczalniki nitro i  do żywicy syntetycznej, 
a  także środki na bazie nitro nie nadają się 
do czyszczenia powierzchni. 

Nigdy nie używaj pary wodnej pod ciśnie-
niem!

Stosowane środki do czyszczenia - w  miarę możli-
wości szmatki bawełniane (żadne szmatki z  mikrofi-
bry!) - muszą zostać uprzednio gruntownie wymyte 
i wypłukane. Jeśli przy czyszczeniu ma być usunięty 
pył mineralny lub nawet metaliczny, to należy ciągle 
wypłukiwać szmatkę do czyszczenia, aby cząsteczki 
pyłu nie pozostawiły żadnych śladów na powierzchni 
o wysokim połysku. 

Po montażu zaleca się umycie wnętrza szaf osobnym 
środkiem czyszczącym. W miejscach połączeń śrubo-
wych szaf mogą występować drobne wióry metalowe, 
które mogą spowodować zadrapania na frontach. 

Mogą bowiem wystąpić mikroskopijnie małe ślady 
użytkowania. W  zależności od koloru i  kąta pada-
nia światła stają się mniej lub bardziej widoczne. Nie 
zmniejszają wartości użytkowej mebli, bowiem jak 
przy wszystkich powierzchniach o  wysokim połysku 
na samochodach, szkle lub innych powierzchniach 
mebli, długofalowo nie da się ich uniknąć. 

Tego typu ślady użytkowania nie stanowią żadnej 
podstawy do roszczeń gwarancyjnych.



4 5

Zasady pielęgnacji frontów o ultrawysokim połysku

Fronty o ultrawysokim połysku odznaczają się dosko-
nałym połyskiem, który jest osiągany za pomocą folii 
akrylowej. Do ochrony frontów przed uszkodzeniem 
zarówno w czasie produkcji, jak i transportu, są one po-
kryte folią ochronną. Te folie ochronne usuń dopiero po 
zakończeniu czynności montażowych. 

Po usunięciu folii ochronnej, powierzchnia akrylowa jest 
jeszcze wrażliwa. Do czyszczenia używaj 1 %-wego 
roztworu mydła i  miękkiej, czystej szmatki (żadnej 
szmatki z mikrofibry). 

W celu uniknięcia naładowania statycznego zalecamy 
stosowanie antystatycznego środka do czyszczenia 
tworzyw sztucznych. 

Równocześnie wypolerowanie politurą polepsza od-
porność na zadrapania. Producent zaleca politurę UL 
TRA GLOSS Superpolish. Ona jest do nabycia w spe-
cjalistycznym handlu meblami kuchennymi. 

Fronty o ultrawysokim połysku odznaczają się bardzo 
łatwym utrzymywaniem w czystości, ponieważ ich po-
wierzchnia jest kompletnie zamknięta. Przyklejone za-
brudzenia mogą być skutecznie usuwane bez dużego 
nakładu siły i bez użycia chemicznych środków. 

Bezwzględnie zwracaj uwagę, żeby stosowane środki 
(szmatki, gąbki i inne) były ekstremalnie czyste. Ewen-
tualnie występujące zanieczyszczenia mineralne, jak 

ziarna piasku lub pyłu, mogą spowodować zarysowa-
nie powierzchni i dlatego nie wolno takich używać.

Tego typu ślady użytkowania nie są objęte 
gwarancją udzieloną przez producenta. 

Stosowane środki do czyszczenia - w miarę możliwości 
szmatki bawełniane (żadne szmatki z mikrofibry!) - mu-
szą zostać uprzednio gruntownie wymyte i wypłukane. 

Jeśli przy czyszczeniu ma być usunięty pyl mineralny lub 
nawet metaliczny, to należy ciągle wypłukiwać szmat-
kę do czyszczenia, aby cząsteczki pyłu nie pozostawiły 
żadnych śladów na powierzchni o wysokim połysku. 

Po montażu zaleca się umycie wnętrza szaf osobnym 
środkiem czyszczącym. W miejscach połączeń śrubo-
wych szaf mogą występować drobne wióry metalowe, 
które mogą spowodować zadrapania na frontach. 

Mogą bowiem wystąpić mikroskopijnie małe ślady 
użytkowania. W  zależności od koloru i  kąta pada-
nia światła stają się mniej lub bardziej widoczne. Nie 
zmniejszają wartości użytkowej mebli, bowiem jak przy 
wszystkich powierzchniach o wysokim połysku na sa-
mochodach, szkle lub innych powierzchniach mebli, 
długofalowo nie da się ich uniknąć. 

Tego typu ślady użytkowania nie stanowią żadnej pod-
stawy do roszczeń gwarancyjnych.

Zasady pielęgnacji frontów lakierowanych

Fronty lakierowane odznaczają się doskonałymi 
właściwościami powierzchni, ponieważ z przodu nie 
występują żadne fugi spoiny. Warstwę wierzchnią 
stanowi lakier poliuretanowy nadający efekt optycz-
ny i dotykowy oraz wymaganą odporność powłoki 
lakierowanej. 

Do ochrony frontów przed uszkodzeniem zarówno 
w czasie produkcji, jak i  transportu, są one pokryte 
folią ochronną. Te folie ochronne usuń dopiero po 
zakończeniu czynności montażowych. Po usunięciu 
folii ochronnej może jeszcze przez pewien czas wy-
stępować „zapach lakieru”. Te zapach traci wciąż 
na intensywności. 

W  utwardzonym stanie powierzchnia wykazuje 
wysoką odporność. Ostateczne utwardzenie może 
trwać kilka dni po ściągnięciu folii ochronnej, w za-
leżności od warunków klimatycznych. Pomimo tego 
powierzchnia lakierowana wymaga ostrożnego 
traktowania podczas póżniejszego użytkowania. 

Fronty lakierowane odznaczają się łatwością utrzy-
mywania w  czystości, ponieważ powierzchnia jest 
zamknięta i  zanieczyszczenia - w  przeciwieństwie 
do innych powierzchni - usuwane są z niskim nakła-
dem siły oraz bez użycia środków chemicznych. Pro-
szę w żadnym wypadku nie używać preparatów do 
czyszczenia szyb, ponieważ zawierają one substan-
cje rozpuszczalnikowe. Bezwzględnie zwracaj uwa-
gę, żeby stosowane środki (szmatki, gąbki i  inne) 
były ekstremalnie czyste. Ewentualnie występujące 
zanieczyszczenia mineralne, jak ziarna piasku lub 
pyłu, mogą spowodować zarysowanie powierzchni!

Tego typu ślady użytkowania nie są objęte 
gwarancją udzieloną przez producenta. 

Stosowane środki do czyszczenia - w  miarę możli-
wości szmatki bawełniane (żadne szmatki z  mikrofi-
bry!) - muszą zostać uprzednio gruntownie wymyte 

i wypłukane. Jeśli przy czyszczeniu ma być usunięty 
pyl mineralny lub nawet metaliczny, to należy ciągle 
wypłukiwać szmatkę do czyszczenia, aby cząsteczki 
pyłu nie pozostawiły żadnych śladów na powierzchni.

Po montażu zaleca się umycie wnętrza szaf osob-
nym środkiem czyszczącym. W miejscach połączeń 
śrubowych szaf mogą występować drobne wióry 
metalowe, które mogą spowodować zadrapania na 
frontach.

Mogą bowiem wystąpić mikroskopijnie małe ślady 
użytkowania. W zależności od koloru i kąta pada-
nia światła stają się mniej lub bardziej widoczne. Nie 
zmniejszają wartości użytkowej mebli, bowiem jak 
przy wszystkich powierzchniach na samochodach, 
szkle lub innych powierzchniach mebli, długofalowo 
nie da się ich uniknąć.

Tego typu ślady użytkowania nie stanowią 
żadnej podstawy do roszczeń gwarancyj-
nych. 

W przypadku frontów z zintegrowaną, wyfrezowaną 
listwą uchwytu należy zwrócić uwagę przy otwiera-
niu i zamykaniu drzwi, pokryw i półek wysuwanych, 
że paznokcie, pierścionki itp. mogą pozostawić ślady 
na wrażliwych powierzchniach. Wysokiej jakości po-
włoka lakierowana w strefie uchwytu nie pozostanie 
bez mniejszych zadrapań. Są skutkiem wyboru fron-
tu podyktowanego gustem i  dlatego ze względów 
konstrukcyjnych nie mogą stanowić podstawy rekla-
macji. Ściekające ciecze, kondensująca wilgoć, po-
zostałości wilgoci po czyszczeniu mogą gromadzić 
się w  wyfrezowanych listwach uchwytów. Wszelka 
wilgoć musi zostać niezwłocznie usunięta. W prze-
ciwnym razie mogą powstać spęcznienia. Szkody 
tego typu nie mogą być uznawane jako podstawy 
do reklamacji.
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Zasady pielęgnacji frontów drewnianych Zasady pielęgnacji blatów roboczych - ogólnie 

Fronty drewniane odznaczają się starannie dobrany-
mi fornirami i rodzajami drewna, które zostały pow-
leczone lakierem, stanowiącym dodatkowa ochronę 
i warstwę wyrównującą. Różnice w kolorze i struktu-
rze drewna nie mogą i nie powinny być całkowicie 
wyrównywane.

Zróżnicowanie naturalnych materiałów drewnianych 
wyraża się w  takich cechach, jak przebieg forniru, 
sękatość i różnice kolorystyczne. 

Także różne oświetlenie może prowadzić do wi-
docznych różnic kolorystycznych. Zróżnicowany 
wpływ światła i  słońca może z  czasem prowadzić 
do rzeczywistych zmian kolorystycznych. Nie moż-
na w związku z  tym wykluczyć różnic we wzorach 
i  kuchniach prezentowanych na wystawie. Później-
sze zakupy są więc możliwe tylko w  przybliżeniu, 
jeśli chodzi o jednorodność koloru i struktury.

Fronty z drewna prawdziwego są przeznaczone do 
stosowania w temperaturach pokojowych od 15 do 
25 stopni Celsjusza i  przy wilgotności względnej 

Nie należy kroić bezpośrednio na powierzchni blatu, 
ponieważ noże pozostawiają karby w każdym mate-
riale, także na twardej okładzinie laminatowej. Uży-
teczne są podkładki do cięcia z  drewna, tworzywa 
sztucznego, granitu lub podobne. 

Naczynia porcelanowe i kamionkowe mają od spodu 
nieglazurowany brzeg. Przy przesuwaniu po blacie 
roboczym mogą spowodować lekkie zarysowania. 

Gorących garnków, patelni i innych gorących przed-
miotów nie odstawiaj na blacie roboczym. 

Zawsze używaj podstawki pod garnek! 

Blaty robocze można pielęgnować środkami czysz-
czącymi dla gospodarstwa domowego (żadne środ-

wynoszącej od 45% do 55%. Drewno pracuje! Bar-
dzo suchy klimat w pomieszczeniu może prowadzić 
do powstawania pęknięć, silnie wilgotny klimat do 
pęcznienia. 

Lakierowanie frontów drewnianych umożli-
wia łatwą pielęgnację przy użyciu zwykłych, 
łagodnych środków czyszczących.

Z  powodu naturalnej porowatości frontu nigdy nie 
wolno doprowadzać do wysychania plam! Pla-
my mogą być usuwane gorącym roztworem mydła 
i  miękką, gładką ściereczką bawełnianą lub skó-
rzaną. Następnie miejsce należy zmyć czystą letnią 
wodą i wytrzeć do sucha! W przypadku szczególnie 
trudnych do usunięcia plam można zastosować pre-
parat do usuwania tłuszczu Brel Power firmy Henkel. 

Nie używać ściereczek z  mikrofibry lub ścieraków 
zanieczyszczeń. Często zawierają one drobne czą-
steczki ścierne, które powodują zarysowanie po-
wierzchni.

ki szorujące!). W zależności od stopnia zabrudzenia 
stosuj je w  sposób rozcieńczony niewielką ilością 
wody. Używaj do tego miękkiej szmatki. 

Agresywne środki czyszczące takie, jak środek do od-
wapniania lub środek do czyszczenia ekspresów do 
kawy, mogą negatywnie wpłynąć na płyty robocze. 
Nie wolno dopuścić do pokrycia nimi powierzchni. Je-
śli mimo wszystko dojdzie do tego, należy niezwłocz-
nie usunąć to wilgotną szmatką. 

Rozlane ciecze na blacie roboczym, a szczegól-
nie na spoinach klejonych, muszą zostać na-
tychmiast usunięte.

Zawiasy, prowadnice szuflad i półek wysuwanych 
nie wymagają konserwacji. 

Zawiasy i prowadnice 
półek wysuwanych 

Wkłady na sztućce
Wkłady na sztućce można wyjąć na czas czyszcze-
nia. Wyczyść je najlepiej łagodnymi środkami czysz-
czącymi. 
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Wskazówki dotyczące pary wodnej i wy-
sokiej temperatury 
Zapewnij przy gotowaniu wystarczające przewie-
trzanie oraz, aby powstająca para wodna nie kon-
densowała na częściach mebli.

Zawsze używaj okapu wyciągowego na odpowied-
nim stopniu mocy!

Unikaj przelewania się wody. 

Otwieraj zmywarkę dopiero po upływie ok. 20 mi-
nut od zakończenia programu, aby para wod-
na mogła ulec kondensacji w urządzeniu. 

Nie używaj ekspresu do kawy, czajnika elektryczne-
go lub tostera pod szafkami wiszącymi. Długofalowo 
uchodząca para wodna oraz wysoka temperatura 
mogą uszkodzić meble. 

Gorących garnków, patelni ani innych gorących 
przedmiotów nie odstawiaj na blacie roboczym lub 
na innych częściach mebli bez użycia podstawki. 

Sprawdź od czasu do czasu temperaturę powierzch-
ni przy krawędzi drzwi piekarnika. Dopóki krawędź 
można jeszcze dotknąć czubkiem palca, nagrzewa-
nie pozostaje w normie. Jeśli nie - zwróć się do ser-
wisu producenta urządzenia o sprawdzenie szczel-
ności drzwi piekarnika. 

Drzwi piekarnika lub zmywarki nie wolno pozosta-
wić skośnie uchylonych w  celu przewietrzenia, po-
nieważ wypływające ciepłe i  wilgotne powietrze 
może spowodować szkody termiczne i  spęcznienie 
na sąsiadujących częściach mebli. 

Przestrzegaj także szczególnych wskazówek wyda-
nych przez producenta urządzeń elektrycznych i za-
montowanego sprzętu!

Ogólne rady i przepisy bezpieczeństwa 

Praca w kuchni oznacza czynności z wodą, z wyso-
kimi temperaturami, parą wodną i wilgocią. Ponadto 
wiele artykułów spożywczych pozostawia trudne do 
wywabienia plamy. Nowoczesne materiały meblowe 
są wprawdzie odporne na większość z  tych czynni-
ków, jednak występują granice uwarunkowane spe-
cyficznymi właściwościami materiałów. Aby długo 
cieszyć się nową kuchnią, należy przestrzegać kilku 
ważnych rad:

Kuchnia musi stać w normalnie klimatyzowanym po-
mieszczeniu. Dotyczy to zarówno temperatury, jak 
i  szczególnie wilgotności powietrza. Meble są prze-
znaczone do stosowania w  temperaturach pokojo-
wych od 15 do 25 stopni Celsjusza i przy wilgotności 
względnej wynoszącej od 45% do 55%. Silnie suchy 
klimat w pomieszczeniu może prowadzić do powsta-
wania pęknięć i odkształcenia, a duża wilgotność do 
pęcznienia, krzywienia i powstawania pleśni. 

Sprawdzaj regularnie odpływ kondensującej się wody 
w chłodziarce, żeby nie doszło do jej zamarznięcia 
lub przelewu skondensowanej wody. 

Wykonanie instalacji sanitarnych i  elektrycznych jest 
zastrzeżone tylko dla odpowiednich specjalistów. Re-
gularnie zlecaj specjaliście przeprowadzenie kontroli 
tych instalacji! 

 U Użytkowanie kuchni jest dozwolone tylko zgodnie 
z jej przeznaczeniem. Nieprawidłowe użytkowa-
nie pociąga za sobą niebezpieczeństwo skale-
czenia lub spowodowania uszkodzeń.

 U Nie wchodź: na blaty robocze ani nie siadaj na 
nich. Nie pozostawiaj dzieci bez dozoru w kuchni, 
gdy występuje niebezpieczeństwo, że mogą włą-
czyć urządzenia elektryczne.

 U Nikomu - szczególnie dzieciom - nie wolno wcho-
dzić do szaf, ponieważ drzwi mogą się automa-
tycznie zamknąć. Z  wnętrza trudno je otworzyć 
lub nie da się ich otworzyć.

 U Nie podciągaj się do góry na szafach wiszących! 
Nadmierne obciążenie pociąga za sobą niebez-
pieczeństwo upadku szaf. Ostrożnie, niebez-
pieczeństwo skaleczenia!

 U Szafy wiszące są zazwyczaj zawieszane na pro-
filu mocującym. Nie opieraj się o  pojedynczo 
zawieszone szafy wiszące. Występuje niebezpie-
czeństwo przesunięcia szafy!

 U Nie demontuj żadnych okuć! Uwaga, niebez-
pieczeństwo skaleczenia!

 U Odłącz zasilanie prądowe przed przystąpieniem 
do wymiany żarówek oraz przed czyszczeniem 
urządzeń elektrycznych. Uwaga, śmiertelne 
niebezpieczeństwo! 

Każda kuchnia posiada kod identyfikacyjny 
produktu (PIC). Monter kuchni umieści go we-
wnątrz szafki pod zlewozmywakiem.
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Wyregulowanie drzwi obrotowych

Regulacja szuflad i półek wysuwanych 

Wszystkie drzwi obrotowe są wyposażone w zawiasy do szybkiego montażu 3D wykonane całkowicie z me-
talu. Zatrzask umożliwia zdjęcie i zawieszenie drzwi bez użycia narzędzia. 

Demontaż paneli czołowych 
1. Dźwignię wyzwalającą pociągnąć do przodu po 
lewej i prawej stronie.
Montaż paneli czołowych
2. Zasłonę frontową dosunąć do ramy. Zapadki 
zasłony zatrzaskują się automatycznie i słyszalnie 
po obu stronach. 

1. Regulacja głębokości 2. Regulacja wysokości 3. Regulacja poprzeczna 

klick
click

1 2 3

54

21 3

klick
click

1 2 3

54

21 3

klick
click

1 2 3

54

21 3

Regulacja wysokości 
3. Zasłona frontowa jest ustawiana przez obrót śrub 
po obu stronach.
Regulacja poprzeczna 
4. Zasłona frontowa jest ustawiana przez obrót 
śruby po obu stronach. 
5. Nałożyć zaślepki.

Ogólne wytyczne obciążeń 

Wszystkie szafy zostały skonstruowane zgodnie z naj-
nowszym stanem techniki. One spełniają wymagania 
wszystkich właściwych norm, jak np. DIN 68930. 
Wszystkie meble posiadają znak „GS” potwierdzają-
cy zgodność produktu z normami z zakresu bezpie-
czeństwa.

Wszystkie tutaj przedstawione obciążenia maksymal-
ne są definiowane statycznie, tzn.:

Obciążenia te są wynikiem „ostrożnego i  prawidło-
wego odstawiania” przedmiotów, a nie „pozwolenia 
na upadek”, „rzucenie” i tym podobnych. 

Obciążenie musi być równomiernie rozłożone na ca-
łej powierzchni. Punktowe oddziaływanie sity musi 
być znacznie niższe. 

Generalnie przyjęto założenie użytkowania zgodne-
go z przeznaczeniem. 

Nośność wszystkich półek, włącznie z wkładanymi do 
szaf, wynosi maksymalnie 50 kg/m2.

Przykład 1: Nośność szaf wiszących wynosi 75 kg, 
przy czym dozwolone obciążenie pojedynczych półki 
wynosi tylko maksymalnie 16 kg. Szafa wisząca iMo-
ve może być obciążana po 4 kg na każdą półkę.

Przykład 2: Wszystkie szuflady, jak również półki 
wysuwane o szerokości do 60 cm mają nośność do 
30 kg.

Przykład 3: W przypadku półek wysuwanych o sze-
rokości 80 i 90 cm załadunek nie powinien przekro-
czyć 45 kg. W przypadku pólek wysuwanych o sze-
rokości 100 cm załadunek nie powinien przekroczyć 
55 kg. W przypadku półek wysuwanych o szerokości 
120 cm załadunek nie powinien przekroczyć 65 kg. 

Przykład 4: Szafy typu cargo z pełnym wysuwem 
są szczególnie łatwe do załadowania i wyładowania. 
Sumaryczny załadunek wynosi maksymalnie 80 kg, 
przy równomiernym rozłożeniu na wszystkie koszyki 
i tace. Obciążenie maksymalne szafy dolne z szufla-
dami głębokimi z wysuwem Junior wynosi 24 kg.

Przykład 5: Dla szaf narożnych z półkami obroto-
wymi i stelażami wychylnymi maksymalne obciążenie 
wynosi po 20 kg na każdą półkę. 

Przykład 6: Szafa z półkami wysuwanymi o szero-
kości 15 cm może być obciążana po 6 kg na każdą 
półkę.
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Jakość, ochrona środowiska i energia 

Jakość, ochrona środowiska i energia to zasadnicze 
elementy polityki naszego przedsiębiorstwa, które 
orientuje się według norm DIN EN ISO 9001, 14001 
i 50001. 

Certyfikat EM, QM i UM. W marcu 2015 przed-
siębiorstwu ponownie zatwierdzono certyfikat syste-
mu zarządzania jakością DIN EN ISO 9001 2008, 
certyfikat systemu zarządzania środowiskowego DIN 
EN ISO 14001 :2009, jak również certyfikat systemu 
zarządzania energią DIN EN ISO 50001 :2011. 

W normie DIN EN ISO 9001: 2000 jest określona 
orientacja pod kątem klienta i jakości procesów, w od-
niesieniu do wymagań oraz zadowolenia z produktu 
i wzornictwa. 

Norma DIN EN ISO 14001: 2009 jest uznanym 
w  świecie standardem do certyfikacji systemów za-
rządzania środowiskowego. Certyfikat DIN EN ISO 
50001 :2011 to potwierdzenie podejmowanych przez 
przedsiębiorstwo działań na rzecz redukcji kosztów 
w związku z zarządzaniem energią. 

Znak „Sprawdzone bezpieczeństwo” Instytut 
Mobelprufinstitut LGA N0rnberg poddał kontroli pro-
gramy należące do tej kolekcji pod kątem bezpieczeń-

stwa. W rezultacie tej kontroli przyznano znak jakości 
GS i potwierdzono, że wymagania odnośnie komfortu 
obsługi, obciążalności, jednorodności materiału i bez-
pieczeństwa są spełnione w pełnym zakresie. 

,,Złota litera M”. Instytucja DGM (Deutsche 
G0tegemeinschaft Mtibel) przeprowadziła kontro-
lę przedsiębiorstwa w  odniesieniu do standardów 
jakościowych RAL-GZ 430. W  wyniku tej kontroli 
został przyznany znak jakości RAL „Złota litera M”. 
W ten sposób gwarantuje się, że każda kuchnia, która 
opuszcza fabrykę spełnia obecne oczekiwania i wy-
magania jakościowe rynku. 

Certyfikat PEFC. Przedsiębiorstwo posiada certy-
fikat PEFC. Certyfikatem zaświadcza się, że drewno 
stosowane do produkcji mebli kuchennych pochodzi 
z kontrolowanych źródeł i lasów zagospodarowanych 
pod kątem trwałego utrzymania drzewostanu. PEFC to 
Program Certyfikacji Gospodarki Leśnej (Program me 
for the Endorsement for Forest Certification Schemes). 

Certyfikat DGM. Meble naszej kolekcji zostały wy-
różnione najwyższą klasą emisji A w oparciu o zasa-
dy przydzielania certyfikatów emisji przez Deutsche 
G0tegemeinschaft Mtibel e.V. (DGM).

PEFC/04-31-1281


