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PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA 

 

Witaj!  

Dziękujemy Tobie za zakup naszego stołu, oto Twój nowy oryginalny 

drewniany stół wykonany przez FUFUSOFA. Ten poradnik pomoże Ci 

odpowiednio zadbać o ten produkt, aby służył Ci przez wiele lat. Blat jest 

zabezpieczony i gotowy do użycia, ale pamiętaj: olej, którym został 

zabezpieczony, po trzech tygodniach nabierze właściwości ochronnych. 

 

Wskazówki dotyczące korzystania z naszych stołów 

Jeśli chcesz cieszyć się swoim stołem przez długi czas, zapoznaj się z 

naszymi sugestiami: 

a) drewniane stoły wytrzymują wyższe temperatury w 

nowoczesnych budynkach, ale należy je ustawić w odległości 

co najmniej 1 metra od źródeł ciepła (kaloryferów, grzejników 

elektrycznych itp.) 

b) wszelkie zabrudzenia należy natychmiast usuwać! 

c)  do czyszczenia blatu użyj suchej szmatki, ręcznika 

papierowego lub preparatu typu Pronto Wood 

d) przez położeniem na stole gorących, bardzo zimnych lub 

wilgotnych przedmiotów użyj podkładki, aby uniknąć plam 

lub zarysowań 

e) zawsze używaj podkładki do pisania, aby uniknąć zarysowań 

powierzchni 

f) stół powinien być ustawiony na równym podłożu, w 

przeciwnym razie zostanie zdeformowany, dostosowując się 

do nierówności 

g)  

Konserwacja lakierowanych powierzchni 

Pamiętaj aby nie używać: 

 ŻADNYCH preparatów konserwujących i środków 

czyszczących, które nie są przeznaczone do drewna 

 ŻADNYCH preparatów w aerozolu bezpośrednio na 

powierzchnię 

Nigdy nie czyść stołu wodą i nie stawiaj naczyń na blacie! Pamiętaj, aby 

zawsze używać podkładek pod naczynia. 

 

Stoły FUFUSOFA są w 100% naturalne 

Wykończenie szlachetnego naturalnego materiału jakim jest drewno może 

skutkować pojawieniem się drobnych nierówności, przebarwień czy 

mikropęknięć, które podkreślą piękno tego produktu i nie stanowią 

uzasadnionego powodu do reklamacji. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę 

fakt, że produkty FUFUSOFA są tworzone ręcznie i nigdy nie będą takie 

same. Każdy stół będzie inny. Meble wystawione na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych mogą z czasem zmienić swój pierwotny 

kolor. Również zbyt wysoka i długotrwała wilgotność lub przesuszone 

powietrze może niekorzystnie wpływać na drewno. 

  

W tym celu polecamy naturalną pastę produkowaną z wosku, bezbarwną 

lub w tym kolorze Twojego stołu. Nałóż cienką warstwę pasty miękką 

szmatką wzdłuż włókien drewna. Stół należy woskować regularnie ok. 3 

razy w roku lub częściej, w zależności od intensywności użytkowania. 

Woskowanie powierzchni drewna nie tylko konserwuje, ale też blat staje 

się piękny. 

 

Konserwacja olejowanych powierzchni 

 

Drewno olejowane jest bardziej wrażliwe na zabrudzenia niż drewno 

lakierowane, dlatego podczas użytkowania wymaga nieco większej 

ostrożności. Warstwa oleju jest cienka i po pewnym czasie odpadki oleju 

mogą miejscowo przedostać się do drewna. 

TO NIE JEST WADA! I nie jest powodem do reklamacji! Zalecamy 

ponowne nakładanie oleju na wierzch co 2-3 miesiące, aż przestanie 

przesiąkać. 

W przeciwnym razie powierzchnia stołu może ostatecznie wyglądać na 

niedokończoną. Należy pamiętać, aby olej rozprowadzić równomiernie 

wzdłuż słojów drewna, w przeciwnym razie na powierzchni 
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