
Ознайомтеся з рекомендаціями по догляду 

та експлуатації меблів 

 

 

 



ЗАГАЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ МЕБЛІВ 

 Використовуйте предмети меблів тільки відповідно до їх функціонального призначення 

 Поверхні меблів повинні бути завжди сухими. При попаданні вологи на поверхню меблів її слід протерти вбираючим вологу 

матеріалом 

 Не залишайте меблеві поверхі під дією агресивних рідин (кислот, лугів) 

 Не залишайте на меблевій поверхні гарячі, розпечені предмети, а також не ставте під тривалим впливом випромінювань, що 

викликають перегрівання (потужних ламп, ламп розжарювання, мікрохвильового випромінювання); 

 Відстань від джерела тепла до меблевого виробу має бути не менше 1 метру 

 Не проводьте по поверхні та не вдаряйте їх гострими або важкими твердими предметами 

 При заповненні стелажів, полиць необхідно рівномірно розподіляти навантаження. Для високих стелажів рекомендується 

важкі речі зберігати в нижніх секціях для забезпечення кращої стійкості 

 Меблі рекомендується експлуатувати в приміщеннях з температурою не нижче 10 ° С і з відносною вологістю 40-70%. 

Перебування меблів протягом тривалого часу за умов високої вологості або сухості або їх інтенсивне чередування 

температурних режимів може привести до значного погіршення споживчих якостей меблів (розсихання, усушка, 

розшарування, розтріскування і т.д.) 



ДОГЛЯД ЗА ШПОНОВАНИМИ ПОВЕРХНЯМИ 

 Використовуйте теплоізоляційну підставку під гарячі 

предмети або посуд 

 Для очищення поверхонь використовуйте спеціальні 

засоби, після використання протріть м'якою сухою 

тканиною. Відразу мийте поверхню при попаданні на неї 

швидко вбираючих фарбувальних рідин (наприклад, 

червоного вина) 

 Сильно забруднені поверхні можна очищувати мильним 

розчином, обов'язково протеріть потім насухо 

 

 

 

 Не залишайте меблеві поверхні під впливом агресивних 

рідин (кислот, лугів), а також великої кількості води 

 Не використовуйте тверді предмети (шкребки, губки з 

пластиковими волокнами) для очищення 

 Не ставте ближче, ніж на відстані 1 м від джерела тепла 

 Не наносіть поліроль на поверхню, а безпосередньо на 

тканину, якою будуть оброблятися меблі 

 Не залишайте меблі в постійно вологих приміщеннях 

 

 

 

 

 

 



 Догляд за м'якими меблями передбачає збереження і підтримку оббивки в належному стані профілактичними заходами. До 

них відносяться, перш за все, регулярна обробка дивану пилососом і своєчасне видалення будь-якої речовини, здатної 

викликати утворення плям 

 Плями видаляють за допомогою паролонової губки з мильною піною і вимочують сухою серветкою. Для видалення свіжих 

жирних плям необхідно обробити забруднену ділянку м'яких меблів невеликою кількістю миючого засобу, трохи почекати і 

стерти пляму губкою або м'якою щіткою 

 Не застосовувати препарати, які роз'їдають колір речовини 

ДОГЛЯД ЗА ТКАНИНОЮ М’ЯКИХ МЕБЛІВ 



Дякуємо, що обрали меблі CUBE44 

 

 

 

У разі виникнення питань, ви завжди можете звернутися за контактами, 

вказаними на нашому сайті. 

Будемо раді вам допомогти. 

 

 


