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Instrukcja użytkowania - Meble wykonane ze sklejki 

 
Trwałość produktów zależy od sposobu ich użytkowania, przechowywania, regularnej konserwacji, serwisowania i czyszczenia. Nie należy korzystać z mebli  jeśli 

są uszkodzone lub jakiś z elementów nie spełnia swojej funkcji lub nie daje się zamontować. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane poprzez 

niewłaściwe użytkowanie mebla. Meble są dostarczane w stanie rozłożonym. Przed użytkowaniem należy złożyć mebel we własnym zakresie wg dołączonej instrukcji. 

 
Przeznaczenie: 

Meble ze sklejki służą do siedzenia i wypoczynku wewnątrz jak i na zewnątrz w sezonie letnim dla osób dorosłych. 

• Meble ze sklejki: „Leżak FLORYDA” przeznaczony jest do wypoczynku siedzenia, leżenia jednej osoby. Maksymalne obciążenie złożonego mebla do 130kg 

 
 

Konserwacja: 

Nawet najstaranniej zaprojektowane i wykonane meble użytkowane w ogrodzie narażone są na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dlatego tak ważne jest 

odpowiednie zadbanie o ich stan przez konserwację aby mogły służyć długie lata. Zmiany temperatur i wilgoć mogą powodować miejscową szorstkość i podniesienie 

struktury drewna odczuwalną w dotyku. Oddziaływanie słońca może doprowadzić do naturalnej zmiany odcieni i przebarwień. Codzienna użyteczność może powodować 
przetarcia warstw wierzchnich. Dlatego Producent zaleca konserwację sezonową. Na rynku jest wiele dostępnych środków zarówno wybarwiających na różne kolory jak i 

bezbarwnych. Te drugie zabezpieczają powierzchnię jednocześnie pozostawiając jej naturalny kolor. Przed zabezpieczeniem mebli odpowiednimi środkami należy przetrzeć 

miejsca łączeń elementów jak również rant mebla drobnym papierem ściernym o gradacji 100-200 w celu pozbycia się ewentualnej szorstkości czy podniesionej struktury 

wierzchnich warstw drewna. W okresie jesienno-zimowym zaleca się chowanie mebli do zadaszonego pomieszczenia. Meble należy przechowywać w suchym miejscu o 
dodatniej temperaturze, nie koniecznie ogrzewanym. Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu należy upewnić się czy wszystkie elementy mocujące są dokładnie ze sobą 

spięte, a połączenia bez większych luzów. 

Nieznaczne ok 2-5% wahania rozmiarów w zależności od wilgotności powietrza mogą powodować luzy w połączeniach elementów. Producent dopuszcza użycie 

dowolnego kleju do drewna dostępnego na rynku w celu trwalszego połączenia elementów. Ewentualne zabrudzenia należy przecierać wilgotną ścierką bez użycia 
detergentów lub jeśli zabrudzenia są „głębokie” można użyć drobnego papieru ściernego o gradacji 100-200. Miejsca przetarć należy ponownie zabezpieczyć olejem lub 

impregnatem. 

 

Warunki użytkowania 

1. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 3 metry do czynnych źródeł ciepła 
jak grille, ogniska, biokominki. 

2. Meble należy ustawiać na twardej i równej powierzchni. 

3. Pazury i zęby zwierząt mogą uszkodzić produkt. Również ostre przedmioty, wystające guziki, nity, breloczki i klucze mogą spowodować uszkodzenia materiału 

siedziska, lub nieodwracalne wgniecenia wierzchnich warstw drewna. 
4. Meble posiadające ostre krawędzie należy zabezpieczyć przed dziećmi. 

5. Dzieci mogą korzystać z mebli tylko pod nadzorem dorosłych. 

6. Meble przeznaczone są do użytku przez dorosłych i nie mogą służyć jako zabawka dla dzieci. 

7. Jeśli meble ogrodowe stoją nie używane, należy zapewnić im opakowanie np. folię która chroni 
je przed (np. słoną wodą, morskim powietrzem, piaskiem, pyłem, słońcem). Najlepszym 

rozwiązaniem to schowanie do suchego pomieszczenia. 

8. Meble można podnosić, przenosić chwytając wyłącznie za stałe elementy nośne. 
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Szanowni Państwo!  

Dziękujemy za zakup produktu marki EASYPLYWOOD. 

Zwykle materiał jakim jest sklejka kojarzy się z materiałem mało atrakcyjnym i raczej odpadowym. My postanowiliśmy pokazać światu, że jest ona 

technicznie bardzo wytrzymała, a jej charakterystyczny rysunek usłojenia drewna daje piękny naturalny efekt wizualny. Nasze produkty, 

projektujemy i wykonujemy z pasji do natury i ekologicznego sposobu na życie. Dlatego cieszymy się, że Państwa wybór o zakupie padł właśnie na 

Nasz produkt z ekologicznej sklejki. 

 Życzymy dużo zadowolenia z zakupu  

      Zarząd EASYPLYWOOD Sp. Z O.O. 

 

KARTA GWARANCYJNA 

WARUNKI GWARANCJI 

1. EASYPLYWOOD udziela 12 – miesięcznej gwarancji na zakupiony przez Państwa towar licząc od daty zakupu. 

2. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Za prawidłowy montaż, zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do mebla, oraz jego ustawienie odpowiada Kupujący.   

4. Producent zapewnia, iż towar jest dobrej jakości i jest wolny od wad oraz spełnia swoje funkcje, pod warunkiem, że jest eksploatowany 

zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach nie odbiegających od typowych, przy właściwej pielęgnacji i konserwacji.  

5. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu bądź wymianę uszkodzonego elementu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady 

określa Gwarant, 

6. Produkt sprzedawany jest surowy, a dzięki użyciu specjalnych klejów przy produkcji sklejki wykazuje on działanie wilgocioodporne            

(Uwaga: NIE WODOODPORNE). Jednak w celu zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i konserwacji powierzchni zaleca się 

pomalować elementy olejem, bądź odpowiednim impregnatem do drewna, 

7. Warunkiem przyjęcia gwarancji do rozpatrzenia jest dokonanie przez Klienta uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamacja 

powinna być zgłoszona wraz z oryginałem dowodu zakupu oraz kartą gwarancyjną w sklepie, w którym dokonano zakupu. Odbiór lub 

wymiana reklamowanych mebli bądź elementów dokonywana jest w sklepie, w którym klient zakupił dany towar. 

8. Zgłoszenie reklamacji z tytułu wad przyjmuje sklep, w którym zakupiono mebel. O przyjęciu reklamacji, albo też o uznaniu jej za 

nieuzasadnioną, Gwarant powiadomi Kupującego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji udzielając odpowiedzi w formie 

elektronicznej e-mail.  

 

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI 

          Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach : 

• Zalania mebla cieczą koloryzującą, 

• Użytkowania mebla niezgodnie z przeznaczeniem, 

• Przebarwień materiału w wyniku zabezpieczania, malowania środkami impregnującymi,  

• Zabrudzenia elementów, 

• Stwierdzenia niewłaściwego wykonania zabiegów czyszczenia i konserwacji,  

• Stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione, 

• Szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta, 

• Szkód powstałych w wyniku niewłaściwego transportu, 

• Uszkodzeń mechanicznych. 

• Różnic w kolorze i odcieniu sklejki. Sklejka jako materiał naturalny, który jest zróżnicowany i niepowtarzalny, a drobne różnice jej 
wierzchniej warstwy nie są wadą wyrobu, a jego charakterystyczną cechą. 

• Występujących w materiale sęków, szpachli oraz tzw. wklejek, łatek na wierzchniej warstwie drewna. 

• Różnic w usłojeniu poszczególnych elementów 

 

UWAGA:  

Nawet najstaranniej zaprojektowane i wykonane meble ogrodowe narażone są na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dlatego tak 

ważne jest odpowiednie zadbanie o ich stan przez konserwację aby mogły służyć długie lata. Zmiany temperatur i wilgoć mogą powodować 

miejscową szorstkość i podniesienie struktury drewna odczuwalną w dotyku. Oddziaływanie słońca może doprowadzić do naturalnej zmiany 

odcieni i przebarwień. Codzienna użyteczność może powodować przetarcia warstw wierzchnich. Dlatego Producent zaleca konserwację 

sezonową, a w okresie jesienno-zimowym chowanie mebli lub przykrywanie odpowiednią plandeką. Na rynku jest wiele dostępnych środków 

zarówno wybarwiających na różne kolory jak i bezbarwnych Te drugie zabezpieczają powierzchnię jednocześnie pozostawiając jej naturalny 

kolor. Nieznaczne ok 5% wahania rozmiarów w zależności od wilgotności powietrza mogą powodować luzy w połączeniach elementów. 

Producent dopuszcza użycie specjalnego kleju do drewna w celu trwalszego połączenia elementów. 

 



 
 
 
INSTRUKCKA MONTAŻU - LEŻAK                           
 

Przed montażem upewnij się, że posiadasz 
kompletny zestaw elementów swojego mebla 

 

 
 
 

 
 
 
 
Do złożenia mebli potrzebujesz jedynie gumowego młotka. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
WAŻNE INFORMACJE PRZED MONTAŻEM !!! 
 

Zanim przystąpisz do montażu obejrzyj każdy z elementów. Mogą na nich wystąpić tzw. wklejki – łatki, sęki i naturalne przebarwienia 

drzewa. Podczas składania zdecyduj czy chcesz aby były widoczne. Możesz odwrócić element i tak zamontować by ukryć niedoskonałości. 

Różne odcienie elementów oraz różne ich usłojenie jest celowym zabiegiem produkcyjnym jak również unikalną cechą drewna i nie może być 

wynikiem reklamacji czy roszczeń. 

Jeśli meble użytkujesz na zewnątrz to powinieneś je zabezpieczyć – zaimpregnować. Najlepiej zrobić to przed złożeniem, aby impregnat, 

olej bądź lakier zabezpieczał każdą ich powierzchnię (wszystkie zakamarki). Na rynku jest wiele dostępnych środków zarówno 

wybarwiających na różne kolory jak i bezbarwnych. Te drugie zabezpieczają powierzchnię jednocześnie pozostawiając jej naturalny kolor. 

Pamiętaj !, że nawet najstaranniej zaprojektowane i wykonane meble ogrodowe narażone są na niekorzystne warunki atmosferyczne. 

Dlatego tak ważne jest odpowiednie zadbanie o ich stan przez konserwację aby mogły służyć długie lata. Zmiany temperatur i wilgoć mogą 

powodować miejscową szorstkość i podniesienie struktury drewna odczuwalną w dotyku. Oddziaływanie słońca może doprowadzić do 

naturalnej zmiany odcieni i przebarwień. Codzienna użyteczność może powodować przetarcia warstw wierzchnich. Dlatego Producent zaleca 

konserwację sezonową, a w okresie jesienno-zimowym chowanie mebli lub przykrywanie odpowiednią plandeką. Nieznaczne ok 5% wahania 

rozmiarów w zależności od wilgotności powietrza mogą powodować luzy w połączeniach elementów. Producent dopuszcza użycie specjalnego 

kleju do drewna w celu trwalszego połączenia elementów. 

 
W pierwszej kolejności połącz ze sobą oba elementy podstawy „A” i „B”. Wykonaliśmy to połączenie 

wzorując się na puzzlach. Wykonaj tę czynność na płaskiej prostej powierzchni. Na połączone elementy 

podstawy nabij delikatnie w otwory „Z” elementy stabilizujące „D”. Następnie lekko unosząc konstrukcję wsuń 

w otwory „Y” elementy usztywniające „C”. Z drugiej strony zamocuj analogicznie połączone już ze sobą 

elem. podstawy „A” i „B”. Następnie dobij gumowym młotkiem elem. „C” blokując je w podstawie leżaka. 

Jeśli konstrukcja jest już sztywna możesz postawić leżak w docelowej pozycji, a następnie nabij elementy „E” 

na elementy podstawy „A” i „B”. Czynność tę wykonaj z wyczuciem ustawiając otwory elementu „E” 

prostopadle do „zębów” w podstawie. Uderzaj delikatnie raz z jednej, raz z drugiej strony. Z uwagi na możliwe 

odchyłki wymiarów materiału jakim jest sklejka Producent dopuszcza użycie odpowiedniego kleju do drewna 

w przypadku wystąpienia luzów elementów łączonych. Ewentualne zabrudzenia po montażu oraz 

poprodukcyjne włókna drewniane należy przetrzeć drobnym papierem ściernym o gradacji 180-200. 

 

 

 

 

 
 


