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Szanowni Klienci,
Gratulujemy i cieszymy się, że wybrali Państwo produkt naszej firmy. Aby mogli Państwo długo 
cieszyć się swoimi meblami tapicerowanymi, chcielibyśmy poinformować Państwa wyczerpująco  
o typowych cechach tego produktu i jego właściwościach.

Państwa meble tapicerowane przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku w pomieszczeniach 
mieszkalnych. Nie nadają się do wykorzystania w pomieszczeniach użytkowych i na zewnątrz.

Właściwe użytkowanie (zgodne z przeznaczeniem) oraz regularna pielęgnacja mebli tapicerowa-
nych muszą być zatem sprawą oczywistą. Jeśli chcą Państwo cieszyć się swoimi meblami przez 
długi czas, należy je konserwować i dbać o nie niczym o własne ciało.   
Niniejsze informacje i wskazówki są oparte na specyfikacjach testowych dla normy przemysłowej, 
stanu technologii i normatywnego oraz ogólnego stanu wiedzy.
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Znak jakości DGM „Goldenes M“
Grupa POLIPOL i jej oddziały handlowe są członkami Niemieckiego Stowarzyszenia Jakości Mebli 
(Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM)) i jest posiadaczem znaku jakości „Goldenes M“.  
To odznaczenie jesz przyznawane wyłącznie meblom, które spełniają wysokie standardy DGM  
w zakresie jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i środowiska.

„Goldene M“ jest jedynym oficjalnie uznawanym znakiem jakości dla mebli w Niemczech i jest 
uznawany w całej Europie jako ścisły dowód jakości mebli. Dla konsumenta stanowi niezawodną 
wskazówkę w poszukiwaniu mebli wysokiej jakości. „Goldene M“ można znaleźć w postaci metki, 
naklejki lub etykiety umieszczonej bezpośrednio na meblu lub w załączonej informacji o produkcie.
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DGM - Etykieta emisji
Etykieta emisji dostarcza konsumentom informacji na temat poziomu emisji substancji szkodliwych  
i ma na celu ochronę konsumentów przed negatywnymi wpływami na zdrowie.

Etykieta emisji opracowana przez Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. (Niemieckie 
Stowarzyszenie Jakości Mebli) odnosi się do kolekcji/modelu i jest dołączana bezpośrednio tylko  
do tych produktów.

Potwierdzeniem klasyfikacji są przeprowadzone testy na obecność substancji szkodliwych, 
a wyróżnienie przyznawane jest wyłącznie przez Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. 
(Niemieckie Stowarzyszenie Jakości Mebli). 

A

Sitzmöbel / seating furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

H20190179

Kollektion Polipol

15-067-10

A

Sitzmöbel / seating furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

H20190180

Kollektion Polinova

15-066-10

A

Sitzmöbel / seating furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

H20190181

Kollektion Megapol

15-065-10

A

Sitzmöbel / seating furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

H20190182

Kollektion Zehdenick

15-068-10
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Wskazówki dotyczące mebli tapicerowa-
nych
Tapicerka i montaż

Meble tapicerowane są miękkie i łatwo ulegają odkształceniu. Transport, składowanie i codzienne 
wykorzystywanie powodują zmianę formy materiału tapicerki, jak również wpływają na wygląd 
samych mebli. Jest to całkiem normalne i typowe dla produktu.

Czasami może się zdarzyć, że tapicerka wydaje się bardziej miękka czy twarda od innych. 
W tym celu norma przewiduje tolerancje w masowej produkcji przemysłowej. Konstrukcyjne różnice 
w twardości siedziska wynikają z różnych struktur tapicerki. Jeśli mebel tapicerowany posiada różne 
formy geometryczne, z przyczyn konstrukcyjnych różne elementy siedziska mogą mieć wbudowane 
inne zawieszenie. 
Przy rozmaitych elementach z funkcjami, takimi jak funkcja leżenia, podłokietnik, elementy 
wykończeniowe itd. często nie jest możliwe wbudowanie takiego samego zawieszenia.

Twardość siedziska może z czasem ulec zmianie. Jest to całkiem normalne i nie stanowi powodu do 
reklamacji. Należy przy tym uważać, aby nie korzystać z mebla jednostronnie. Skutkiem wymienio-
nego wcześniej „wysiedzenia” tapicerki na materiale obicia może dojść do powstania pofałdowań. 
Pofałdowania wynikają z trwałego rozciągania materiału obicia, są całkowicie normalne i nie 
stanowią wady jakościowej.

Swobodna tapicerka:

Można ją rozpoznać po miękkości i elastyczności.  
Luźne poduszki należy, zależnie od materiału oraz intensywności użytkowania, regularnie 
wytrzepywać, wstrząsać i wygładzać. Mają one tak zwany „efekt poduszki”. Pofalowanie na sied-
zisku, oparciu czy podłokietnika nie stanowi wady jakościowej. Chodzi tutaj o pożądaną, zależną 
od modelu, swobodną lub szczególnie swobodną tapicerkę. Skóra, jak również i inne materiały 
rozciągają się po użyciu i obicie zyskuje wygląd zużytego. 
Należy pamiętać o odpowiednim użyciu, bez podskakiwania, skakania czy punkto-
wego przeciążania.

 Skóra rozciąga się po użyciu i 
 obicie zyskuje wygląd zużytego. 
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Prawidłowe 
rozpakowywanie
Prosimy zapoznać się dokładnie z poniższymi 
instrukcjami!

Aby uniknąć uszkodzeń obić, do otwierania opakowania nie 
wolno używać ostrych ani spiczastych przedmiotów. Taśmy 
samoprzylepne z opakowań foliowych należy ściągnąć 
ręcznie. Należy unikać ciągnięcia za mebel w miejscu szwów, 
ponieważ może to doprowadzić do znacznych szkód. Należy 
usunąć spiczaste zaciski. Wyciągnięte do połowy zszywki należy ostrożnie wyjąć, w przeciwnym 
razie istnieje ryzyko zranienia; zwłaszcza podczas późniejszego podnoszenia i przenoszenia mebli.

Ewentualne nieprawidłowości (pofałdowania, wciśnięte miejsca itd.) są wynikiem transportu i w miarę 
upływu czasu same znikną. Aby przyspieszyć ten proces należy ostrożnie wyrównać tapicerkę i obicia 
ręką. 

Zastosowane materiały do tapicerowania wymagają nieco czasu po rozpakowaniu, aby powrócić 
do swojej pierwotnej formy.

Transport
Transport mebli tapicerowanych

• Do przenoszenia mebli tapicerowanych potrzebne są przynajmniej 2 osoby.

• Mebli tapicerowanych nie wolno podnosić za części boczne, zagłówki lub nogi.

• Mebli tapicerowanych nie należy przesuwać ani ciągnąć, ale je ostrożnie podnosić.

• Prawidłowe przenoszenie odbywa się poprzez podniesienie mebla za dolną ramę stelażu.

nieprawidłowoprawidłowo

Do otwierania nie wolno
używać noża ani nożyczek!
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Prosty montaż
Montaż garnituru tapicerowanego

Meble tapicerowane z zasady należy ustawiać prosto. Nie mogą one stać krzywo (np. po jednej 
stronie dywanu). W takim wypadku należałoby odpowiednio wyrównać wysokość po obu stronach. 
Elementy ustawić koło siebie w odpowiednim miejscu i zahaczyć je jeden na drugim. Zahaczone ele-
menty docisnąć, aby łączniki dobrze się ze sobą połączyły. Aby nie doszło do różnic w wysokości, 
należy połączyć wszystkie łączniki. 
Grupy mebli po połączeniu nie wolno przesuwać razem!

Montaż nóg

Nogi należy montować dopiero po ustawieniu mebli w miejscu przeznaczenia. Przestrzegać w 
tym celu instrukcji montażowej.

Jeśli sofa jest wyposażona w drewniane nogi, może dojść do niewielkiej różnicy w odcieniu lub 
rysunku słojów.

W przypadku parkietów należy uwzględnić odpowiednią ochronę (podkładki filcowe itd..) w celu 
uniknięcia zadrapań.

Łącznik Elementy koło siebie Elementy zahaczone
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Długa podróż Państwa sofy
Patrz: Wskazówki dotyczące mebli tapicerowanych
Formę mebli tapicerowanych można przywrócić poprzez ich oklepanie

Państwa sofa ma za sobą długą podróż. Zanim zaczniecie z niej korzystać, poprawcie nieco 
jej poduszki. Może zajść potrzeba lekkiego wymodelowania mebla po dotarciu do domu, aby 
przywrócić mu oryginalny wygląd.

Ewentualne nieprawidłowości (pofałdowania, wciśnięte miejsca itd.) są wynikiem transportu i w miarę 
upływu czasu same znikną. Aby przyspieszyć ten proces należy ostrożnie wyrównać tapicerkę i obi-
cia ręką.

W tym celu wstrząsnąć nieco obydwoma rękami poduszki oparcia, wygładzając je w kierunku na 
zewnątrz, jak pokazano na rysunku. Wstrząsnąć nieco poduszkę oparcia jedną ręką, drugą ręką 
przytrzymując ją mocno z tyłu.

Jedną ręką przytrzymać róg poduszki i wstrząsnąć ją drugą ręką. Po wyrównaniu powierzchni opar-
cia przejść do dwóch podłokietników. Oklepać je równomiernie w kierunku na zewnątrz.

Meble należy oklepać i wyrównać przed pierwszym użyciem, a następnie w regularnych odstępach 
czasu. Jest to charakterystyczną właściwością mebli tapicerowanych.
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Odpowiednie miejsce ustawienia 
Przydatne wskazówki, jak znaleźć odpowiednie miejsce 

• Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca do obsługi i uruchomienia funkcji.

• Meble tapicerowane należy chronić przed bezpośrednim światłem i promieniowaniem słonecznym.

• Aby jak najdłużej zachować oryginalny kolor obić, należy stawiać meble tapicerowane  
 w  odległości co najmniej 30 cm od kaloryferów lub innych źródeł ciepła. Zbyt wysoka temperatura  
 szkodzi pokrowcom. Proszę zachować tę odległość również od ścian w nowych budynkach i ścian  
 wilgotnych itp., w przeciwnym razie mogą wystąpić szkody pośrednie, np. pleśń.

• Meble tapicerowane należy stawiać na jednym poziomie, nie wolno ustawiać mebli tapicerowanych 
   stawiając je jednostronnie na dywanie.  

• Zbyt duża wilgotność może uszkodzić meble tapicerowane. Meble tapicerowane wykonane  
 są z materiałów pochodzenia drzewnego, które reagują na wilgoć i pod jej wpływem mogą stać się  
 niestabilne. Należy zapewnić normalny klimat w pokoju dziennym.

• Nie należy ustawiać mebli tapicerowanych bezpośrednio przy ścianie. Pozwala to na cyrkulację 
powietrza.

Uwagi dotyczące typowych cech mebli tapicerowanych

• Powstawanie fałd jest normalnym procesem. Za komfortową jakość siedziska odpowiada warstwa  
 z waty tapicerskiej, która podczas użytkowania ulega ściśnięciu i tapicerka dopasowuje się   
przyjemnie do ciała. Ten wygodny i luźny rodzaj tapicerki jest typowy dla wybranej grupy modeli  
 i nie jest wadą jakościową.

• Twardość siedziska może z czasem ulec zmianie. Jest to normalny proces, ponieważ tapicerka  
 dopasowuje się do ciała podczas użytkowania. Aby wygląd tapicerki zmieniał się równomiernie,  
 konieczna jest zmiana miejsca siedzenia.

• Nieprawidłowe siedzenie lub ciągłe siedzenie po jednej stronie może prowadzić do zmian.
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Postępowanie ze zwierzętami domowymi: 
 
Zwierzęta domowe mogą być przyczyną znacznych i często nieodwracalnych uszkodzeń mebli 
tapicerowanych. Nie powinny mieć one dostępu do mebli tapicerowanych bez nadzoru. Sierść 
zwierzęca jest bardzo ciężka do usunięcia z tkanin! Skuteczną ochroną będzie zabezpieczenie 
zagrożonych mebli przy użyciu odpowiednich materiałów (poduszek, koców lub podobnych, które 
można uprać lub wyczyścić), aby chronić je przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem przez zwierzęta.

Funkcje & komfort obsługi
Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa dla danych funkcji:

• Nie należy pozwalać dzieciom bawić się lub używać funkcji mebla tapicerowanego. Nie należy  
 używać tych funkcji, dopóki osoba nie siedzi prawidłowo na meblu tapicerowanym.

• Zwierząt domowych nie należy zostawiać bez opieki w pobliżu mebli tapicerowanych.

• Nigdy nie wolno demontować zabezpieczeń.

• Z funkcji należy korzystać siedząc prawidłowo w meblu tapicerowanym.

• Nie należy siadać na oparciach i podłokietnikach ani na podnóżkach i elementach funkcjonalnych.  
 Nie należy rzucać się na meble tapicerowane i pilnować, aby nikt po nich nie skakał.

• Naprawy mebli tapicerowanych mogą być dokonywane wyłącznie przez serwis klienta.
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Znaki ostrzegawcze i słowa sygnalizacyjne w paszporcie produktu

Ręczna regulacja zagłówka

Zagłówek z regulacją wysokości i kąta nachylenia

1. Zagłówek posiada możliwość regulacji wysokości i kąta nach-
ylenia.
2. Należy chwycić zagłówek w górnej części obiema rękami.
3. Położenie zagłówka należy regulować poprzez lekki nacisk na 
zagłówek do przodu lub do tyłu / w górę lub w dół.

Zagłówek ze stopniową regulacją kąta nachylenia

WSKAZÓWKA
W zagłówku ze stopniową regulacją, nie ma możliwości regulacji wysokości.

1. Możliwość regulacji kąta nachylenia zagłówka.
2. Ustawienie zagłówka należy regulować chwytając obiema rękami w jego górnej części.
3. Zagłówek nacisnąć lekko do przodu do momentu, aż zablokuje się w wybranej pozycji.
4. Aby odblokować zagłówek należy chwycić oburęcznie za zagłówek w jego górnej części 
i nacisnąć go maksymalnie do przodu, po czym zagłówek wraca do pozycji podstawowej.

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać 
wskazówek!
Ryzyko odniesie-
nia obrażeń!

UWAGA
Przestrzegać 
wskazówek!
Ryzyko uszkodze-
nia mienia

WSKAZÓWKA:
Ważne informacje!

OSTRZEŻENIE
Ryzyko 
zgniecenia i 
przytrzaśnięcia!

�

�
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Urządzenie do montażu zagłówka

Zagłówek należy obsługiwać obiema rękami w przewidzianym  
do tego celu urządzeniu (rysunek obok). Z biegiem lat może dojść  
do tego, że zagłówek ma wiecej luzu, który można wyregulować  
za pomocą kółeczka.

Składana poduszka oparciowa

1. Ta poduszka oparcia ma możliwość regulacji nachylenia.
2. Należy chwycić obiema rękami poduszkę zagłówka 
znajdującą się w górnej części oparcia.
3. Popchnąć zagłówek lekko do przodu lub przesunąć go 
do tyłu, wywierając lekki nacisk, aż do uzyskania żądanej 
pozycji.

Oparcie w pozycji relax

Indywidualna regulacja nachylenia oparcia w narożniku poprzez pociągnięcie i ponowne ustawie-
nie poduszki oparcia:

Zmiana ustawienia: należy pociągnąć za uchwyt w dolnej części oparcia.

Pozycja podstawowa:
1. Pociągnij za uchwyt do oporu.
2. Złap obiema rękami jednocześnie za dolną i górną część oparcia.
3. Pchając dolną cześć oparcia należy jednocześnie przyciągnąć do siebie jego górną część.



276

Regulacja podłokietnika i odchylanego podłokietnika

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia mienia
Konstrukcja i tapicerka odchylanego podłokietnika są tak zapro-
jektowane, aby można było wesprzeć na nim głowę w pozycji 
leżącej. Nie wolno siadać na odchylanym podłokietniku! Może to 
doprowadzić do uszkodzenia okucia.

Podłokietnik

1. Kąt nachylenia poduszki podłokietnika jest regulowany.
2. Należy chwycić za podłokietnik obiema rękami i pociągnąć go lekko do 
siebie, aż do uzyskania żądanej pozycji. Podłokietnik zostanie zablokowany 
w ustawionej pozycji.
3. Aby zwolnić blokadę podłokietnika, należy przesunąć podłokietnik maksy-
malnie do góry. Podłokietnik wróci do pozycji podstawowej!

Odchylany podłokietnik

1. Chwyć obiema rękami odchylany podłokietnik.
2. Poprzez lekki nacisk na podłokietnik do przodu lub do tyłu 
osiągnie się żądaną pozycję.

Funkcja schowka

Schowki mogą być obciążone maksymalnie do 20 kg!
Dotyczy to również wszystkich szuflad i puf z funkcją przechowywania.

Ręczna regulacja głębokości siedziska

W zależności od modelu, zestaw wypoczynkowy może posiadać ręczną regulację głębokości 
siedziska.

Rys. Regulacja odchylanego podłokietnika

Rys. Regulacja podłokietnika
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UWAGA
Ryzyko zgniecenia i przytrzaśnięcia
• Ustawienie głębokości siedziska może być zmieniane wyłącznie 
przez jedną osobę! Przed przystąpieniem do zmiany pozycji 
oparcia należy upewnić się, że żadna inna osoba nie obsługuje tej 
funkcji w tym samym momencie.

• Nie wolno sięgać ręką z boku pod tapicerkę oparcia! 
Mechanizm nie jest tam widoczny podczas ruchu. Aby zmienić 
ustawienienie oparcia należy zawsze chwytać za otapicerowaną 
poduszkę oparcia, możliwie w jej środkowej części.
• Funkcję należy obsługiwać wyłącznie w pozycji siedzącej.
•  Regulacja odbywa się poprzez podniesienie i przestawienie 

poduszki oparcia:

Krótka głębokość siedziska: chwyć obiema 
rękami poduszkę oparcia w części środkowej na dole 
poduszki oparcia na tapicerce, jak pokazano na rysun-
ku, unieś ją i pociągnij do przodu.

Długa głębokość siedziska: chwyć obiema rękami 
poduszkę oparcia w części środkowej na dole poduszki 
oparcia na tapicerce, jak pokazano na rysunku, unieś ją i pociągnij do tyłu.

Funkcja ręcznego rozciągania do przodu
• Ze względu na konstrukcję nie można uniknąć lekkiego przechylania się w pozycji rozłożenia.
Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo, ale nadal zalecamy korzystanie z pozycji odchylonej w 
celu przyjemnego wypoczynku na sofie, a jej składanie w celu wygodnego siedzenia.
• Siedzenie można wysunąć indywidualnie ręcznie na ok. 13 cm do przodu.
•  Siedzenie można przesunąć do przodu, napierając na nie lekko ciałem, opierając jednocześnie 

nogi na podłodze:
Do przodu = bezstopniowo do rozłożenia / Do tyłu = bezpośrednio do pozycji końcowej

WSKAZÓWKA
Podczas aktywacji tej funkcji należy pamiętać, aby nie obciążać nóg i nie naciskać 
podnoszącego się oparcia pod nogi.

1 2

KLICK

3 4

KLICK

�
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Funkcja odchylania

OSTRZEŻENIE
Ryzyko zgniecenia i przytrzaśnięcia
Nie należy chwytać z boku pod tapicerką oparcia! Podczas ruchu nie można zobaczyć 
mechanizmu, który się tam znajduje. Podczas regulacji należy zawsze chwytać za 
tapicerowaną poduszkę siedziska.

 

Funkcję można obsługiwać wyłącznie na stojąco.

Regulacja odbywa się poprzez podniesienie i złożenie poduszki siedzenia:
1. Chwyć siedzenie obydwoma rękami.
2.  Pociągnij do przodu. Konstrukcja nośna automatycznie przesuwa się do przodu. Następnie 

podnieś oparcie do góry.
3. Złóż siedzenie na tyle, aż oparcie będzie przylegało na płasko do stelaża.
4.  NACIŚNIJ siedzenie dalej do tyłu, aż rozlegnie się kliknięcie. Przesuń teraz siedzenie Z POW-

ROTEM, aż również ono będzie przylegało na płasko do stelaża.
5. W ten sposób powstaje powierzchnia leżenia.

WSKAZÓWKA
Aby powrócić do stanu wyjściowego, podane kroki należy przeprowadzić w odwrotnej 
kolejności.

Funkcja siedzenia obrotowego

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia mienia
Funkcja siedzenia obrotowego jest przed transportem zabezpieczona połączeniem 
śrubowym. Zabezpieczenie transportowe należy zdjąć przed pierwszym użyciem.

KLICK

2x na siedzenie obrotowe!

Flügelschraube
0082034_DIN_316_M8x80__B

Flügelschraube
0082034_DIN_316_M8x80__B

�

Flügelschraube
0082034_DIN_316_M8x80__B

Flügelschraube
0082034_DIN_316_M8x80__B

Flügelschraube0082034_DIN_316_M8x80__B

Flügelschraube0082034_DIN_316_M8x80__B
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UWAGA
Ryzyko uszkodzenia mienia
 
Unikać nadmiernych obciążeń miejscowych. Nie należy stawać ani opierać się o 
tapicerkę kolanami lub stopami. Te miejscowe obciążenia mogą przyczyniać się m.in. do 
powstawania fałd i pomarszczeń.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia mienia
•  Maksymalne dopuszczalne obciążenie elementu z funkcją siedzenia obrotowego 

wynosi 120 kg.
•  Regulacji funkcji siedzenia obrotowego może dokonywać zawsze tylko jedna osoba! 

Aby uniknąć uszkodzeń mienia, przed przystąpieniem do regulacji mebli tapicerowa-
nych należy upewnić się, że nikt nie siedzi na nich w chwili regulacji.

•  W przypadku wersji ze zintegrowaną regulacją głębokości siedzenia, przed regulacją 
siedzenia obrotowego należy zwiększyć jego głębokość!

WSKAZÓWKA
Siedzenie obraca się pod kątem 90°. Funkcja siedzenia obrotowego przekształca siedze-
nie w kanapę, gdy tylko zostanie ono rozłożone (rys.1).

Rys.3 Wersja podnóżka-przystawki obracanej z boku

90°

Rys.2 Podnóżek-przystawka obracana z boku

90°
Rys.1 Funkcja siedzenia obrotowego

�
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WERSJA z rolkami

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia mienia

Przesuwać wyłącznie bez obciążenia!

•  Kółka znajdujące się pod podłokietnikami blisko podłogi służą 
wyłącznie do przemieszczania mebli.

•  W celu uniknięcia uszkodzeń mienia, określonych mebli nie 
można przesuwać z siedzącymi na nich osobami.

Funkcja spania (ręczna)

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia mienia

Funkcję obsługiwać dwoma rękami
Jednostronne użycie może spowodować uszkodzenie okuć.

1.  Dolną część łóżka chwycić po obu stronach i powoli 
wyciągnąć.

2.  Materac rozłożyć na uchwycie metalowym do góry i do 
przodu. Pozycja końcowa zostaje osiągnięta, gdy pokry-
wa dotrze do powierzchni podparcia.

3.  Przywrócenie do pozycji wyjściowej: podnieś lekko 
środkowy uchwyt, a następnie złóż i wsuń materac i zwiń go.

WSKAZÓWKA
Ze względu na różne pokrycia podłóg (dywan, płytki itp.) należy 
sprawdzić, czy oba kółka są wysunięte. W przeciwnym razie 
należy ustawić kółka w pozycji pionowej, gdyż w przeciwnym 
razie nie będzie można prawidłowo używać okucia lub może 
ono ulec uszkodzeniu.

�
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Wszystkie rodzaje skór mają jednak coś wspólnego, skóra wymaga regular-
nej pielęgnacji. Podobnie jak skóra ludzka, również i skóra do tapicerki może 
zachować swoje naturalne właściwości podczas codziennego użytkowania tylko 
dzięki odpowiedniej pielęgnacji. Bez niej skóra traci szybko swój atrakcyjny 
wygląd, brudzi się, wysycha lub jej kolor traci na intensywności.

Skóra
 
Anilina – oferta specjalna

• bardzo miękka i ciepła powierzchnia, przyjemna w dotyku

• widoczne są cechy naturalne

• ciepło ciała wchłania się szybko

• wysoka oddychalność, pory skóry są wyraźnie widoczne

•  piękna, ale i wrażliwa skóra, która wymaga szczególnie 
delikatnej pielęgnacji

• usuwanie plam jest często trudne ze względu na otwarte pory

• zmiany powierzchni spowodowane patyną

Pół-anilina – złoty środek

• przyjemny, delikatny dotyk

• Skóra po barwieniu otrzymała jedynie cienką warstwę barwnika

•  większość zabrudzeń można usunąć bez najmniejszego problemu

•  stosunkowo jednolity kolor (cechy naturalne są częściowo widoc-
zne)

Skóra pigmentowana – łatwa pielęgnacja

• pokryta powierzchnia

• twardy, umiarkowanie ciepły dotyk

• wysoka wytrzymałość

• niska podatność na zabrudzenia

• usuwanie plam nie stanowi żadnego problemu
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Skóra – Życie – Zadowolenie
Meble skórzane – kawałek natury we własnym mieszkaniu

Skóra to produkt naturalny i jedna od drugiej może zatem różnić się wyglądem. Produkowana jest 
ze skór zwierzęcych i dlatego nosi cechy indywidualnego życia. Dlatego ukłucia owadów, zadra-
pania kolcami czy marszczenia nie stanowią wady czy powodu do reklamacji, ale często nadają 
meblom naturalnego charakteru.

Również jako materiał obicia skóra jest naturalna i zmienia się w trakcie używania – inaczej niż 
dzieje się to w przypadku obić wyprodukowanych syntetycznie. „Wypychanie” lub fałdowanie 
podczas użytkowania skóry to zjawisko, które powstaje podczas rozciągania włókien skórzanych. 
W naturze skóry leży również płowienie koloru ze względu na przenikanie światła lub ścieranie w 
wyniku naprężania w dłuższej przestrzeni czasowej.

Jednak dzięki dbałości w obchodzeniu się z meblami skórzanymi oraz naturalnie odpowiednią 
pielęgnacją można przyczynić się znacznie do zachowania oryginalnego piękna. Należy zatem 
przestrzegać następujących zaleceń:

• Należy unikać wystawiania mebli skórzanych na bezpośrednie działanie promieni   
 słonecznych.

• Mebli skórzanych nie należy ustawiać bezpośrednio przy źródle ogrzewania czy wilgotnych  
 ścianach.

• Najlepiej unikać szorstkich ubrań, siadając na skórze.

Niniejsza 5-letnia gwarancja dotyczy wybranych cech skóry.

Należy przestrzegać wskazówek zamieszczonych w
paszporcie gwarancyjnym

wyblakła skóra  skóra uszkodzona 
przez pot i tłuszcz

marszczenia

w zakresie pielęgnacji i wysokiej 
odporności na światło
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Pierwsza pomoc przy nagłych zabrudze-
niach skóry
Sok, kawę czy podobne płyny zebrać delikatnie chłonną chusteczką. (nie pocierać ani nie 
wcierać w skórę!)

Zabrudzenia stałe, jak np. z czekolady najlepiej rozpuścić delikatnym środkiem czyszczącym, a 
następnie rozpuszczone zabrudzenie usunąć gąbką. Następnie środkiem czyszczącym ponownie 
wyczyścić dużą powierzchnię, po czym impregnować kremem pielęgnacyjnym.

Zasadniczo zastosowanie ma zasada: czym szybciej usunie się plamę, tym łatwiej jest to 
uczynić! Po każdym czyszczeniu oczyszczone miejsce należy ponownie impregnować kremem 
pielęgnacyjnym.

Należy przestrzegać porad zamieszczonych w paszporcie gwarancyjnym!

Mebli tapicerowanych czy materiałów obicia nie wolno w żadnym wypadku czyścić 
odkurzaczem parowym!

Zalecamy na przykład produkty L C K. Dodatkowe informacje są dostępne na porta-
lu www.lck-international.com, a dokumenty można uzyskać, wysyłając wiadomość 
e-mail na adres: lck@lck.com.pl
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Tekstylne materiały meblowe
Mikrowłókna/mikroszenil 
Jakość w najlepszym wydaniu: poza aksamitnie miękkim, 
naturalnym dotykiem drobne włókna syntetyczne zachwycają 
również wytrzymałością, wysoką odpornością na zagnie-
cenia i intensywnością kolorów. Dalsze punkty: tkanina 
oddychająca, wysoce odporna na rozdarcia, ścieranie i 
zabrudzenia, a także bardzo łatwa w pielęgnacji i czyszcze-
niu.

Tkaniny 
Technika, która wciąż zachwyca: tkanina to pokrycie teks-
tylne, które jest tkane w tradycyjny sposób, może to być np. 
tkanina płaska, tkanina szenilowa. Ponadto splot, dzięki teks-
tylnym surowcom włókienniczym, zapewnia trwałość. Do naj-
bardziej wytrzymałych wśród nich należy poliakryl i poliester.

Materiał z przędzy kosmykowej 
Niniejszy materiał obiciowy charakteryzuje się wysoką 
różnorodnością kolorystyczną, praktycznością i prostą 
pielęgnacją. Dzięki temu szczególnie idealnie nadaje 
się do gospodarstw domowych, w których są dzieci. 
Charakterystyczną cechą materiału jest to, że się błyszczy i 
powstają na nim nieproblematyczne lustra siedzenia.

Sztuczna skóra/ alternatywna skóra 
W przypadku tego materiału chodzi o tekstylny nośnik 
(bawełnę, tkaninę mieszaną), którego powierzchnia jest pokryta 
poliuretanem i który posiada miłą w dotyku skóropodobną 
strukturę.

Charakterystyczne właściwości:  
Charakterystyczna zmiana, która wynika ze specjalnych, materiałowych właściwości, np. 
różnice w kolorze lub strukturze, lustro siedzenia, wzór użytkowy lub mechacenie. Ponadto 
niniejsze optyczne zmiany nie mają żadnego wpływu na zużycie i działanie mebli, ani 
nie stanowią wady produktu.

Niektóre materiały obiciowe są impregnowane przez producenta. 
Dokładne wskazówki dotyczące pielęgnacji tapicerki znajdują się 
we wskazówkach pielęgnacyjnych załączonych do Państwa mebli. 
Producent mebli tapicerowanych (przedsiębiorstwo) nie odpowiada 
za uszkodzenia wynikające z dodatkowej impregnacji.
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Ważne porady dotyczące czyszczenia
i pielęgnacji
Usuwanie plam – plamy i zabrudzenia należy 
usuwać natychmiast. 
W przypadku większości materiałów, mikrowłókien, 
sztucznej skóry/ alternatywy skóry czy skóry gładkiej 
luźne okruszki lub nitki należy ostrożnie sczesać lub 
odkurzyć na najniższej prędkości, korzystając z 
końcówki do tapicerki. Uwaga: jasne i jednokolorowe 
obicia tapicerki są zasadniczo wrażliwsze i podatniej-
sze na zabrudzenia. Zabrudzenia tłuszczowe i kwaśne 
należy wyczyścić letnią, destylowaną wodą (z powodu ewentualnych osadów wapna w wodzie), 
od szwu do szwu wilgotną, czystą ściereczką, np. ręcznikiem kuchennym lub czystą gąbką. Do plam 
zawierających białko (np. z krwi lub moczu) należy używać lodowatej wody. Nie ma powodu do 
obaw przed wodą, wilgotność jest konieczna do usunięcia plam. Do nieco starszych lub zaschniętych 
plam należy z reguły używać mydła. Nie powinno ono zawierać perfum, alkaliów i musi mieć neutral-
ne pH.

Mydło lub piankę nanosić na plamę już rozcieńczone, jak również plamę czyścić od zewnątrz do 
środka. Następnie wytrzeć czystą ściereczką i przetrzeć wodą destylowaną, aby usunąć ewentual-

ne osady z mydła. Suchą ściereczką ściągnąć jak najwięcej wilgoci z powierzchni (nie 
pocierać), a resztę pozostawić do wyschnięcia w normalnej temperaturze pokojowej. 

  
W żadnym razie nie suszyć suszarką, ponieważ może to utwardzić lub uszkodzić 

materiał. Skóry lub materiału nie używać w wilgotnym lub mokrym stanie, w 
innym razie dojdzie do rozciągnięcia, pofałdowania lub pomarszczenia, 
którego najczęściej nie da się już usunąć. Po czyszczeniu na mokro należy 
odczekać przynajmniej 1-2 dni.

Podczas czyszczenia z materiału usuwane są również naturalne substancje 
i impregnacja. Dlatego w celu ponownego zabezpieczenia materiałów 
należy zapewnić wystarczającą ilość środków pielęgnacyjnych i 

impregnujących. Usunięciem trudnych plam (krew, guma 
do żucia, długopis itd.) powinien zająć się w miarę 

możliwości specjalista lub należy poradzić się w tym 
zakresie. 
 
Mebli tapicerowanych czy materiałów obi-
cia nie wolno w żadnym wypadku czyścić 
odkurzaczem parowym!
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Dodatkowe informacje o produktach od 
A do Z
Przebarwienia: (nietrwałe kolory) 
Na jasnych lub jednokolorowych materiałach lekkie, nietrwałe” tkaniny, np. niebieskie jeansy, podkoszulki itp. 
mogą farbować, w szczególności, jeśli mamy do czynienia z silnymi barwnikami. W większości materiałów 
przebarwień takich nie można usunąć, przy pokrytych skórach – tylko w początkowym stadium. W takim przy-
padku nie ma powodu do reklamacji mebla, ponieważ przyczyną są zewnętrzne, nietrwałe materiały, np. jean-
sy. (patrz również: Odporność na ścieranie)

Montaż/ ustawianie: (patrz strona 10)

Udźwig (patrz Opis działania)

Odpowiednie zastosowanie: 
Należy pamiętać, że meble nadają się do użycia wyłącznie w budynkach mieszkalnych. Nie nadają się do 
wykorzystania w pomieszczeniach użytkowych i na zewnątrz. Należy przestrzegać koniecznie poniższych 
wskazówek! Gwarancja nie obejmuje szkód, które są skutkiem ich nieprzestrzegania. Meble tapicerowane są 
miękkie i łatwo ulegają odkształceniu. Twardość siedzenia może zmniejszyć się z czasem w wyniku żytkowania. 
Tendencja do powstawania fałd i pomarszczeń jest procesem, któremu ulega każdy materiał tapicerski i obicia 
pod wpływem ciężaru ciała. Zmiany w materiałach tapicerskich i obicia oraz wyglądzie mebli wynikające z 
użytkowania są typową cechą produktu i nie mają wpływu na ich użytkowanie, funkcjonalność i czas eksploa-
tacji.

Wyładowanie elektrostatyczne: 
Nieprzyjemnie wyładowania elektrostatyczne nie stanowią wady materiałowej. Przyczyną jest niemal zawsze 
zbyt suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach, a głównie w miesiącach zimowych. Pomocą mogą tutaj 
służyć rośliny doniczkowe i nawilżacz powietrza.

Różnice w kolorystyce: (różnice w kolorystyce i strukturze) 
Niewielkich tolerancji między towarem wystawowym i dostarczanym, zgodnie z paletami wzorów lub pod-
czas dodatkowych zamówień, nie da się uniknąć w wyniku przemysłowych tolerancji produkcyjnych. W 
szczególności odnosi się to do tworzyw skórzanych, naturalnych, z mikrowłókna, szklanych, metalowych, z 
tworzywa sztucznego czy drewna itd.

Migracja kolorów: 
W przypadku jasnych obić materiałowych lub skórzanych, w połączeniu z ciemnymi lub intensywnymi wybar-
wieniami, głównie ciemną czerwienią, czernią itd., może dojść do migracji kolorów (przebarwienia lub zmiany 
koloru). Również przemysł odzieżowy zna to zjawisko. W przypadku skór welurowych lub mikrowłókien mogą 
to być lekkie smugi po kurzu. Tutaj od razu na początku pomoże ostrożne odkurzenie lub przetarcie na mokro 
(podczas czyszczenia materiałów)

Zmiany powierzchni: (patrz Wzór użytkowy/ lustro siedzenia)

Meble funkcyjne i rozkładane (łóżka czy sofy z funkcją spania): (patrz strona 16) 
Meble wyposażone w dodatkowe funkcje to według Stiftung Warentest zawsze „meble wymagające kompro-
misu”. Tak zwana sofa z funkcją spania to nie pełnowartościowe łóżko, ale okazjonalne miejsce do spania 
dla gości. Koniecznie trzeba przestrzegać danych producenta dotyczących obsługi, takich jak odpowiednie 
wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem. Siedzi się na nich inaczej niż na porównywalnych stałych meblach 
tapicerowanych. Części funkcyjne również pomyślane są jako takie i nie wolno z nich korzystać do siedzenia 
czy niezgodnie z przeznaczeniem. Wymagają one określonej przestrzeni, dlatego nie da się tutaj uniknąć roz-
miarowych lub optycznych odchyleń w porównaniu ze stałymi meblami tapicerowanymi.
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Nogi i ochrona podłogi: (patrz strona 8)

Wzór użytkowy/ lustro siedzenia: 
Ten efekt pojawia się w przypadku wszystkich powierzchni welurowych lub weluropodobnych, jak wykładziny 
czy materiały. Czym wyżej położone jest runo (przyjemne, miękkie w dotyku), tym bardziej płasko układa się 
pod naciskiem ciała, wpływem ciepła czy siedzeniem w określonym miejscu. Zależnie od padania światła i 
kąta patrzenia przybiera efekt jasnych/ciemnych lub matowych/błyszczących miejsc. Nie stanowi to braku 
materiałowego, ale jest charakterystyczną właściwością i nie ma żadnego wpływu na użycie, zastosowanie, 
działanie czy trwałość obicia.

Zapach: 
Ogólnie wiadomo, że nowe produkty mają na początku charakterystyczny zapach. Może się on utrzymywać, 
w zależności od materiału i składu, przez kilka tygodni lub miesięcy. Pomocą może być tutaj częste wietrzenie. 
Niektóre produkty, jak na przykład skóra, posiadają zawsze własny, określony zapach.

Impregnowanie:
Niektóre materiały obiciowe są impregnowane przez producenta. Dokładne wskazówki dotyczące pielęgnacji 
obić znajdują się w załączonych wskazówkach pielęgnacyjnych. Producent mebli tapicerowanych nie odpowia-
da za uszkodzenia wynikające z dodatkowej impregnacji. Usunięciem trudnych plam (krew, guma do żucia, 
długopis itd.) powinien zająć się w miarę możliwości specjalista lub należy poradzić się w tym zakresie.

Skóra (patrz strona 17-19)
Skóra jest produktem naturalnym szczególnego rodzaju i posiada charakterystyczne cechy naturalne.
Wybór dostępnych jakości jest bardzo bogaty, z tego powodu należy wziąć pod uwagę indywidualne potrze-
by, wielkość i rodzaj gospodarstwa domowego itp. Trzeba również tu pamiętać o zwierzętach domowych.
Dlatego tak ważne podczas zakupu mebli tapicerowanych jest doradztwo i informacje o produkcie.

Luźna/swobodna tapicerka: (patrz strona 6) (patrz również: Pofalowania i pomarszczenia)

Odporność na światło: (patrz również: paszport produktu) 
Odporność na światło oznacza odporność materiału na wpływ światła (w szczególności światła słonecznego, 
dziennego, oświetlenia halogenowego) itp. Nie istnieje bezwzględna odporność na światło, pierwotna 
siła słońca zmienia każdy materiał. Dlatego produkty dziewicze zasadniczo należy bardziej chronić przed 
wpływem światła słonecznego niż porównywalne syntetyczne produkty. Związane z tym zmiany koloru nie mają 
żadnego wpływu na użytkowanie czy trwałość . Ocena dokonywana jest na 8 etapach (poziomach), przy czym 
etap 8 oznacza bardzo wysoką odporność na światło, a etap 1 bardzo niską.

Ściereczki z mikrowłókien: 
Nie wszystko, co oferowane jest do chromu, stali szlachetnej, metalu, luster czy szkła, nadaje się równie dobrze 
do mebli. Dlatego: dla pewności do mebli i powierzchni kuchennych, obić tapicerowanych, np. ze skóry, sztucznej 
skóry czy materiałów wszelkiego rodzaju nie należy używać żadnych ściereczek z mikrowłókien. Lepiej nadają 
się do tego miękkie, czyste ściereczki, np. kuchenne lub skórzane, w szczególności w połączeniu z odpowiednim 
środkiem czyszczącym.

Mechacenie: 
Najczęściej w przypadku materiałów płaskich lub mieszanych może dochodzić na początku do mechacenia. 
Niniejsza cecha tekstyliów jest powszechnie znana. Do mechacenia dochodzi podczas kontaktu z innymi 
materiałami i pocieraniem, podczas gdy użytkownik siedzi na tapicerowanym meblu. Mechacenie to cecha 
charakterystyczna materiałów. Dlatego na rynku dostępna jest specjalna golarka do zmechaceń, za pomocą 
której, zgodnie z instrukcją producenta, można bez problemu usunąć wszelkie zmechacenia/zapętlenia, nie 
uszkadzając przy tym tkaniny.
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Poduszki tapicerowane/ wypełnienia/ stębnowanie: 
W przypadku poduszek tapicerowanych, koców, mat czy włóknin stębnowanych wsypy stębnowane (wypełnienia), 
głównie w formie prostokąta lub kwadratu, mogą odrysować się na materiale obicia, skórze czy innych rodzajach 
tkanin. Również je, w zależności od użytkowania, należy wstrząsać, wygładzać lub oklepywać. (efekt poduszki lub 
kołdry).

Ogólne informacje dotyczące mebli tapicerowanych: 
Często nie zwraca się na to wystarczającej uwagi, ale z mebli tapicerowanych korzysta się codziennie ok. 3–5 
godzin, głównie siedząc w ulubionym miejscu. Optyczna zmiana wygląda jest zatem normalna i zależy od rodzaju 
tapicerki, obicia i wieku. Ma to bardzo mały wpływ na dalsze użytkowanie, zastosowanie czy trwałość. Meble 
tapicerowane należy ustawiać poziomo i muszą stać one prosto. Ewentualne nierówności podłogi lub dywanu 
należy wyrównać lub zniwelować podkładkami. (przestrzegać informacji producenta dotyczących produktu).

Klimat pomieszczenia: (patrz strona 10)

Odporność na ścieranie: (patrz załączony paszport produktu) 
Odpornością na ścieranie opisuje się odporność koloru tkanin tapicerskich na ścieranie lub farbowanie innych 
tkanin. Większość materiałów obiciowych posiada obecnie dobrą odporność na ścieranie. Wyłącznie bardzo 
ciemne lub intensywne odcienie mogą nieco farbować na początku. Jasne przebarwienia leżą w zakresie tolerancji. 
Najczęściej wystarczy wówczas wyczyścić powierzchnię destylowaną wodą i naturalnym/neutralnym mydłem. 
Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji: (patrz również: paszport produktu)

Różnice w twardości siedziska: 
Konstrukcyjnie uzależnionych różnic w twardości siedziska nie sposób uniknąć podczas masowej produkcji 
przemysłowej w wyniku różnorodnych geometrycznych form mebli tapicerowanych, łóżek czy sof funkcjonalnych. 
Dlatego przed zakupem należy dokonać intensywnej kontroli siedzenia. W przypadku pianki już w stanie nowości 
może dojść do dużych tolerancji z przyczyn technologicznych. W dużej mierze jednolite mogą być siedziska lub 
oparcia wykonane z części tapicerowanych o podobnym rozmiarze i kształcie. (patrz Ogólne informacje dotyczące 
mebli tapicerowanych)

Materiały:  
Wybór materiałów obiciowych powiększył się niewiarygodnie, tak że producenci muszą obecnie zawsze 
uwzględnić indywidualne potrzeby, wielkość i rodzaj gospodarstwa domowego oraz różne jakości i informacje o 
produkcie. Trzeba również tu pamiętać o zwierzętach domowych. Dlatego tak ważne podczas zakupu mebli tapice-
rowanych jest doradztwo i informacje o produkcie. 
Cztery najważniejsze rodzaje tkanin wykorzystywanych do mebli tapicerowanych:

Material Zaleta Wada

Mikrowłókna / 
mikroszenil

piękny wygląd, niczym dzika skóra, 
miękki dotyk, odporność i łatwość 
pielęgnacji

może pojawić się osad z tłuszczu, połysk 
lub ciemne miejsca, możliwość lekkiego 
ścierania się kolorów w przypadku inten-
sywnych wybarwień

Tkaniny piękny wygląd, ponieważ idealnie 
można połączyć wszystkie rodzaje 
nici i kolorów.

możliwość mechacenia

Materiał z przędzy 
kosmykowej

bardzo wytrzymały, bardzo miękki, 
odporny na zużycie

może wystąpić lustro siedzenia, wzór 
użytkowy

Sztuczna skóra wygląd skóry, możliwość mycia twardsze siedzenie



PO
LI

SH

289

Tolerancje: 
W przypadku mebli tapicerowanych wymiary należy rozumieć jako wymiary przybliżone. Funkcjonalne meble 
tapicerowane wymagają często większych odstępów ze względów użytkowych. Ponadto mogą wystąpić 
wizualne odchylenia w stosunku do trwale tapicerowanych elementów tej samej serii. Tolerancje w stosunku do 
wymiarów nominalnych (np. szerokość, głębokość, wysokość) nie mogą przekraczać ± 2 cm dla wymiarów 
nominalnych do 150 cm i ± 2,5 cm dla wymiarów nominalnych > 150 cm.

Pofalowania i pomarszczenia: (Pofałdowanie) 
Definicja według RAL GZ 430/4: „Pofalowaniem nazywa się zniekształcenie oryginalnej powierzchni tapicerki. 
Zmarszczka to pofalowanie z zagięciem”.

Metody pomiaru i tolerancje znajdują się w RAL-GZ 430/4.

Pofalowania są dopuszczalne, jeśli największe z nich, w odniesieniu do szerokości siedzenia 700 mm, ma 
wysokość maks. 20 mm. W przypadku innej szerokości siedziska (700 mm) należy dokonać odpowiednie-
go przeliczenia. W przypadku elementów narożnych powierzchnia siedzenia mierzona jest w punkcie o 
największej szerokości. Niniejszą metodę kontroli należy stosować zarówno do skór, jak i tkanin tapicerskich.

5 lat gwarancji: (patrz również na załączony paszport tkaniny) 
Specjalne tkaniny do specjalnych mebli. Wiele z naszych tkanin posiada doskonałe właściwości pielęgnacyjne  
i 5-letnią gwarancję na przyjazność w pielęgnacji.
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