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Capitolul 1 – Cuvânt înainte 
 
 
 
Stimate client, 
 
Vă mulţumim că aţi ales să vă configuraţi Dressingul prin platforma noastră. 
 
Produsele noastre marca “Dressing.ro” sunt de calitate, executate pe instalaţii moderne cu 
comandă numerică, iar toate accesoriile sunt alese cu grijă de specialiştii noştri pentru a 
satisface cele mai exigente cerinţe de ergonomie şi fiabilitate. 
 
Înainte de a începe dezambalarea coletelor te rugăm să parcurgi cu atenţie acest manual şi 
să urmăreşti cu atenţie parcurgerea tuturor paşilor de montaj. 
 
În cazul în care întâmpini dificultăţi te rugăm să consulţi cu atenţie acest manual sau să 
contactezi unul dintre specialiştii noştri pe e-mail office@idezio.ro sau la telefon de Luni 
până Vineri în programul orar 8:30 – 17:00, cu excepţia sărbătorilor legale. 

 
 este o marcă a Vertical Design SRL, iar produsele sunt executate în 

fabrica noastră din Ploieşti, Parcul Industrial Ploieşti, Sos. Ploieşti-Târgovişte km 8, Str. 
Piramidei nr. 6A, cod poştal 100213, jud. Prahova. 
 
Cu stimă, 
 
Echipa Dressing.ro 
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Capitolul 2 - Atenţionări şi avertizări, semne grafice 
In manual veţi putea întâlni semne grafice ce indică atenţionări şi avertizări cu privire la informaţiile 
cuprinse în acel paragraf. Vă rugăm să acordaţi o atenţie sporită acelui capitol şi să vă luaţi toate măsurile 
de prevedere pentru a nu suferi accidentări sau răniri ale persoanelor. 
 

 

Atenţionări generale privind riscul de 
rănire a persoanelor  

Atenţionări privind riscul de rănire prin 
comprimarea părţilor umane între 
piesele de asamblare 

 

Atenţionări  speciale privind riscul 
depozitării de piese ce pot constitui 
obstacole în deplasarea persoanelor  

Atenţionări privind riscul de rănire prin 
comprimarea părţilor umane între piese 
aflate în mişcare 

 

Atenţionare privind greutatea obiectelor 
manipulate.  

Atenţionare privind obligativitatea de a 
purta echipament de protecţie (mănuşi) 
pentru a nu suferi accidentări sau de a 
deteriora / murdări suprafeţele decor 
ale panourilor. 

 
Pentru asamblarea dressing-ului şi în mod special pentru cele care sunt cu mai multe canate sau cele a căror 
înălţime depăşeşte 1,7 m sunt necesare două persoane adulte. 
 
Veţi avea nevoie de următoarele scule şi dispozitive: 

o Ciocan de maxim 1kg sau de preferat un ciocan de cauciuc 
o Şurubelniţă cruce 
o Şurubelniţă dreaptă 
o Nivelmetru (nivelă) 
o Ruletă sau metru de tâmplărie 
o Cutter 

 
Pe tot parcursul operaţiunilor vă rugăm să purtaţi echipamente de protecţie individuale (mănuşi), să folosiţi 
cu grijă sculele pentru a nu vă răni sau a răni persoanele aflate în imediata vecinătate. 
 
 
Manipulaţi cu grijă coletele şi componentele cu dimensiuni mari. 
 
 
Nu permiteţi accesul copiilor în imediata vecinătate a locului de montaj. 
 
Asiguraţi-vă că aveţi spaţiu de depozitare temporară a pieselor şi componentelor şi că aveţi loc suficient 
pentru manevrarea componentelor şi subansamblurilor pe parcursul montajului. 
 

Înainte de a începe dezambalarea organizaţi locul de depozitare temporară a componentelor mari (blaturi) pentru a 
elimina riscul de zgâriere sau ciobire a suprafeţelor decor ale acestora. Este de preferat să aşezaţi blaturile în ordinea 
montajului. Pentru scurt timp blaturile mari pot fi depozitate şi în plan vertical. 
 
Urmăriţi cu atenţie toţi paşii de montaj şi reglajele pentru a obţine un dressing funcţional şi care să vă deservească 
pentru mulţi ani! 

 
Capitolul 3 - Desfacerea coletelor şi controlul mărfii livrate 
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3.a Desfacerea (dezambalarea) coletelor 

Pentru dezambalare veţi avea nevoie de un cutter. Manevraţi cu atenţie cutterul pentru a nu produce 
rănirea prin tăiere a persoanelor sau deteriorarea suprafeţelor decor ale panourilor. 
 

 
 
Utilizaţi materialele de ambalare pentru protejarea temporară a componentelor şi eliminarea riscului de a produce 
zgârierea suprafeţelor decor. 
 

Risc de contaminare a mediului! Ambalajul este proprietatea dumnevoastră. Materialele rezultate în urma 
dezambalării sunt cartoane şi folii de plastic. Vă rugăm să le reciclaţi corespunzător ! 

 
 
3.b Controlul vizual calitativ 
Vă rugăm să inspectaţi vizual fiecare panou. Ambalarea în fabrica noastră se face cu materiale adecvate pentru 
protecţia suprafeţelor melaminate, pentru transportul cu mijloace rutiere a căror suprafaţă de încărcare este plană şi 
adecvată dimensiunilor coletelor, pe drumuri publice. 
In cazul puţin probabil în care: 
- un colet prezintă deteriorări vizibile vă rugăm să consemnaţi în procesul verbal de recepţie, iar la desfacerea 
coletului să procedaţi cu atenţie sporită; 
- un panou prezintă deteriorarea stratului de melamină (zgârieturi, ciupituri, rupturi) sau panoul este deteriorat 
(spart, rupt, crăpat); 
- o pungă plastic sigilată conţinând accesorii mărunte de asamblare este rupt; 
comunicaţi în termen de 48 de ore de la primirea comenzii prin e-mail la adresa office@idezio.ro despre cele 
constatate, numărul comenzii şi ataşând reclamaţiei următoarele: 

o Poză colet deteriorat şi eticheta acestuia 
o Poză panou deteriorat şi eticheta acestuia 
o Poză pungă ruptă şi eticheta acesteia 

Suntem răspunzători de integritatea coletelor şi produselor până la momentul îndeplinirii condiţiei de livrare aşa 
cum a fost aceasta aleasă de dumnevoastră prin comandă. 
 
 
3.c Controlul cantitativ al componentelor 
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După dezambalare vă rugăm să faceţi inventarierea tuturor componentelor conform listei de conţinut şi comenzii 
dumnevoastră. Fiecare componentă sau grup de componente ambalate într-o pungă de plastic sigilată (spre exemplu 
şuruburile de aceeaşi dimensiune) poartă o etichetă cu codul de articol. 
In cazul puţin probabil al lipsei unor componente aveţi la dispoziţie 48 de ore de la primirea coletelor să reclamaţi 
eventualele lipsuri cantitative prin transmiterea unui e-mail la adresa office@idezio.ro care trebuie să cuprindă 
minim următoarele informaţii: 

o Număr comandă 
o Număr de articol al componentei (componentelor) lipsă şi cantitatea reclamată 

 
3.d Lista de componente 
În funcţie de modelul de dressing configurat unele componente pot să nu fie cuprinse în lista de livrare. 
Lista conţinând articolele livrate, codurile acestora şi cantităţile le găsiţi ataşate prezentului manual. 
 

Articol Scurtă descriere Imagine indicativă 

Picior 
reglabil 

Picior plastic negru 
cu element filetat 
pentru ajustare pe 
înălţime  

 

Soclu picior  Suport plastic negru  

 

Soclu picior 
intermediar Suport plastic negru 

 

Sina de 
glisare 
inferioară 

Sina inferioară de 
glisare din aluminiu 
profilat 

 

Sină de 
glisare 
superioară 

Sina superioară de 
glisare din aluminiu 
profilat 
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Clips fixare 
şină de 
glisare 
superioară 

Clips fixare pentru 
sina superioară 

 

Clema fixare 
şină de 
glisare 
superioară 

Clema fixare pentru 
sina superioară în 
secţiunea mediană 

 
Clips fixare 
şină de 
glisare 
inferioară 

Clips fixare pentru 
sina inferioară 

 

Amortizor 
ușa 

Amortizor ușa 
pentru şina 
superioară 

 

Sistem de 
glisare 
superior, uşa 
interioară 

Sistem de glisare 
pentru uşa interioară 

 
Sistem de 
glisare 
inferior, uşă 
interioară 

Sistem de glisare 
pentru uşa interioară 

 

Sistem de 
glisare 
superior, uşa 
exterioară 

Sistem de glisare 
pentru uşa 
exterioară 

Sistem de 
glisare 
inferior, uşă 
exterioară 

Sistem de glisare 
pentru uşa 
exterioară 

Tijă de 
rigidizare uşă 

Compensator 
deformare uși 
glisante 
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Diblu lemn Diblu lemn φ8mm 

 

Clips fixare 
plintă 

Clips din plastic 
negru pentru 
aplicarea plintei 

 

Bară haine Bară profilată din 
oţel inox 

 

Suport bară 
haine 

Suport din oţel inox 
pentru bară profilată 

 

Subansamblu 
montaj plăci 

1. Surub 
2. Piuliţă rapidă 
3. Capac 

ornament 

 

Subansamblu 
montaj 
poliţe fixe 

1. Piuliţă rapidă 
2. Surub 

 

Suruburi 
diverse 
mărimi şi 
funcţii 

Suruburi diverse 
mărimi şi funcţii 

 

Colţar 
prindere 
panou spate 

Colţar din plastic alb 
pentru fixarea 
panoului spate de 
pereţii laterali ai 
carcasei 
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Subansamblu 
cuplaj sertar 

Cuplaj pentru 
evitarea extragerii 
accidentale a 
sertarului din glisiere 

 

Subansablu 
glisiere 
sertar 

Subansamblu glisiere 
sertar 

 

Suport haine 
retractabil 

Suport umerașe 
extensibil 

 

Suport 
cravat/curele 
retractabil 

Suport cravate, 
curele extensibil 

 

Suport 
pantofi 

Suport retractabil 
pentru pantofi 

 

Suport fuste 
şi pantaloni 

Suport foldabil 
pentru fuste şi 
pantaloni 
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Suport 
pantaloni 

Suport pentru 
pantaloni 

 

Suport 
cravate Suport cravate 

 

Suport 
retractabil 
haine, 
pantaloni, 
fuste 

Suport retractabil 
haine, pantaloni, 
fuste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitolul 4 – Pregătirea montajului 
 

Înainte de începerea montajului depozitaţi temporar panourile în ordinea montajului. Fiecare panou este 
numerotat. Pentru scurtă vreme puteţi depozita panourile în plan vertical. Asiguraţi-vă că spaţiul în care 
veţi monta dressingul este suficient pentru execuţia operaţiunilor şi că după montajul carcasei veţi putea 
muta cu uşurinţă dressingul în locul de poziţionare definitiv. 

 
ATENŢIE ! Carcasa complet echipată a dressingului poate cântări mult. Puteţi deplasa dressingul prin 
translaţie, însă fără a forţa picioarele de sprijin. Indicat ar fi să folosiţi role speciale pentru translatat 
mobilierul greu.  

 
Montajul dressingului începe din partea stângă ! Urmăriţi desenul de ansamblu al dressingului ! 
 
Pentru un montaj facil veţi avea nevoie de un spaţiu lateral stânga – dreapta faţă de laţimea totală a dressingului de 
cel puţin 5cm. 
 
 
Ordinea corectă de montaj este: 
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o Soclurile picioarelor în plăcile de bază (ATENŢIE! La dressingurile cu 3 (trei) sau mai multe canate, soclurile 
picioarelor pentru plăcile intermediare trebuiesc montate astfel incat “suportul lateral” sa vina in exterior  
pentru a susţine urmatoarea placa laterala) 

o Presarea picioarelor în suporţi 
o Montarea diblurilor de lemn în baza din partea stângă 
o Ajustarea la nivel a plăcii de bază din partea stângă 
o Verificarea înălţimii minim diponibile între podea şi placa de bază pentru montajul ulterior al plintei 
o Poziţionarea piuliţelor rapide în placa de bază 
o Montajul şuruburilor de prindere în panoul lateral stânga 
o Montajul suportului barei de haine pe panoul lateral stânga (dacă este prevăzută) 
o Montajul panoului stânga al carcasei la placa de bază 
o Montajul plăcuţei de prindere pe panoul spate al primei carcase 
o Montajul panoului spate al primei carcase 
o Montajul diblurilor de lemn pe capacul carcasei 
o Poziţionarea piuliţelor rapide în capacul carcasei 
o Montajul capacului primei carcase 
o Montajul suportului barei de haine pe panoul lateral dreapta – pentru dressing cu 1 (un) canat sau pe primul 

panou intermediar – pentru dressing cu 2 (două) sau mai multe canate (dacă este prevăzută) 
o Montajul panoului lateal dreapta – pentru dressing cu 1 (una) uşă sau a primului panou intermediar – pentru 

dressing cu 2 (două) sau mai multe canate 
o Pentru dressingurile cu mai multe canate se repetă paşii anteriori până la finalizarea montajului complet al 

carcasei dressingului conform comenzii 
o Montajul carcasei sertarelor (dacă sunt prevăzute) 
o Montajul subansamblului sertar (dacă sunt prevăzute) 
o Montajul subansamblului sertar în carcasa acestora (dacă sunt prevăzute) 
o Montajul barelor accesorii (haine, pantaloni, fuste, cravate) şi ai suportului de pantofi (dacă sunt prevăzute) 
o Montajul poliţelor fixe 
o Montajul amortizorilor la calea de rulare superioară  
o Montajul căilor de rulare superioară şi inferioară la carcasă 
o Montajul rolelor de rulare, al celor de ghidaj.  
o Montajul uşilor la carcasă 
o Reglajul uşilor 
o Montajul plintei 
 

Dacă v-aţi organizat corect locul de montaj veţi avea satisfacţia unui montaj curat, facil şi foarte rapid. 
 

Capitolul 5 – Montajul  
 
5.1 Picioarelor pe placa de bază, reglarea înălţimii picioarelor 
Această operaţiune este foarte importantă pentru o corectă funcţionare a dressingului. 

5.1.a Montajul soclurilor picioarelor în plăcile de bază 
Poziţionaţi soclul de picior pe placa de bază, iar cu ajutorul ciocanului fixaţi soclul în baza din PAL melaminat 
pregăurită. 
 

  
ATENŢIE ! Soclurile sunt prevazute cu suport lateral, fiind special concepute pentru a susţine panoul intermediar al 
carcasei. Pentru  soclurile laterale (extremitați) suportul lateral va fi spre interior. Pentru soclurile intermediare 
suportul lateral va fi in exterior, pentru a susține peretele intermediar. 
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5.1.b Montajul picioarelor în soclu prin presare 

Inşurubaţi picioarele până la ½ din zona filetata. 

 
 

5.2 Montarea diblurilor de lemn în bază 
Introduceţi diblurile în găuri şi folosiţi ciocanul pentru a le fixa.  

 
 
5.3 Ajustarea la nivel a plăcii de bază din partea dreaptă 
Reglaţi înălţimea ajustând 3 (trei) din cele 4 (patru) picioare. După punerea la nivel, cel de-al patrulea picior trebuie 
doar deşurubat până atinge podeaua. 

  
 
5.4 Verificarea înălţimii minim diponibile între podea şi placa de bază pentru montajul ulterior al plintei 
Verificaţi ca subansamblul plintei să poată fi montat ulterior. Folosiţi ruleta sau introduceţi provizoriu plinta. 

 
 

5.5 Montarea piuliţelor rapide în placa de bază 
Introduceţi piuliţele de strângere rapidă cu fanta spre exteriorul plăcii. 

 
 
Repetaţi operaţiunile pentru toate plăcile de bază şi depozitaţile în ordinea de montaj, soclul din partea stângă 
urmând a fi utilizat primul la asamblare. 
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5.6 Montajul şuruburilor de prindere în panoul lateral stânga 
Acestea sunt poziţionate la partea inferioară şi la partea superioară a panoului. 

 
 

5.7 Montarea suportului barei de haine pe panoul lateral stânga (dacă este prevăzută) 

 
 

5.8 Montarea peretelui lateral stânga al carcasei la placa de bază 
Introduceţi cu grijă şuruburile speciale în găurile prevăzute cu piliţele cu strângere rapidă, apoi utilizând 
şurubelniţa cu cap cruce strângeţi până la apropierea muchiei bazei de panou. 

 
 

 
5.9 Montarea plăcuţei de prindere pe panoul spate al primei carcase 

Panoul spate este pregăurit. Poziţionaţi plăcuţa de prindere şi utilizând ciocanul fixaţi plăcuţa în panou. 

 
 
5.10 Montarea panoului spate al primei carcase 

Se realizează prin glisare în fanta plăcii de bază. 
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5.11 Montarea diblurilor de lemn pe capacul carcasei 

 
 

5.12 Poziţionarea piuliţelor rapide în capacul carcasei 

 
 

5.13 Montajul capacului primei carcase 
Se introduce panoul spate în fanta capacului, apoi prin translaţie în lungul panoului spate până la 
introducerea şuruburilor speciale în găurile piuliţelor cu strângere rapidă. Utilizând şurubelniţa cruce se 
strâng piuliţele până la apropierea muchiei capacului de peretele lateral stânga.  

 
ATENŢIE ! Urmăriţi ca peretele spate să fie aliniat la dreapta cu muchia capacului şi cea a bazei. 

 
5.14 Montajul suportului barei de haine pe panoul lateal stânga – pentru dressing cu 1 (un) canat sau pe primul 
panou intermediar – pentru dressing cu 2 (două) sau mai multe canate (dacă este prevăzută) 

 
 

5.15 Montajul panoului lateal dreapta – pentru dressing cu 1 (una) uşă sau a primului panou intermediar – pentru 
dressing cu 2 (două) sau mai multe uşi 
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Pentru dressingurile cu mai multe canate se repetă paşii 5.6 la 5.15 

 
 

După montarea ultimului panou lateral dreapta carcasa dressingului dumnevoastră este completă, urmează 
accesorizarea acesteia. 
 
Imagine descriptivă a carcasei asamblate: 

 
1- Placă de bază 
2- Subansamblu soclu şi picior reglabil pe înălţime 
3- Perete lateral de exterior 
4- Capac 
5- Perete lateral de interior 
6- Subansamblu plintă (plintă-cleme glisante-clipsuri semirotunde) 

 
 
Dacă spaţiul de montaj la destinaţia de poziţionare finală a dressingului este suficient 
(la partea superioară circa 10 cm, lateral stânga – dreapta circa 5 cm) pentru uşurarea 
manipulării este indicat să amplasaţi carcasa neechipată cu accesorii şi uşi la locul final 
de poziţionare.  

 
 
 
 

 
 

5.16 Montajul barelor accesorii (haine, pantaloni, fuste, cravate) (dacă sunt prevăzute) 

   
 

  
 
In cazul în care aveţi prevăzute bare, accesorii în panourile laterale, sunt prevăzute găuri pentru înşurubarea directă 
a șuruburilor speciale. Suportul de pantaloni se va monta pe placa suport, care este pregăurită, cu ajutorul 
holzşuruburilor. ATENŢIE! Suportul trebuie să gliseze spre exterior. Muchia exterioară a plăcii este căntuită 
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5.17 Montajul poliţelor fixe 
Poliţele fixe sunt prevăzute cu găuri în care se montează piuliţele cu strângere rapidă. Conectarea poliţelor fixe la 
carcasă se face cu ajutorul cuplajului rapid piuliţă – şurub special. 

 
 
5.18 Montajul carcasei sertarelor (dacă sunt prevăzute) 
Carcasa sertarului se compune din următoarele: 

o Panouri laterale (două); 
o Capac (unu); 
o Glisiere (2 x numărul de sertare); 
o Dibluri de lemn; 
o Sistem de conectică rapidă (piuliţă – şurub special); 

Pregătiţi pentru montaj pereţii laterali şi capacul carcasei sertarelor prin introducerea diblurilor din lemn, piuliţelor 
de strângere rapidă şi a şuruburilor speciale. 

 
 
 
 
 
 
 
Montaţi pe pereţii laterali ai cutiei sertarelor şinele de glisare. Toate componentele din PAL melaminat ale carcasei 
sertarelor sunt pregăuriţi. 
 

  

 
 
Montaţi pereţii laterali ai cutiei sertarelor pe panorile verticale ale dressingului, conform poziţionării din comandă, 
apoi montaţi capacul cutiei sertarelor. 
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5.19 Montajul subansamblului sertar (dacă sunt prevăzute) 
Subansamblul de sertar se compune din următoarele elemente: 

o Laterale (patru); 
o Fund (unu); 
o Cuplaj extragere accidentală a sertarului (doi); 
o Dibluri de lemn; 
o Sistem de conectică rapidă (piuliţă – şurub special). 

Pregătiţi pentru montaj pereţii laterali şi fundul sertarului, prin introducerea diblurilor din lemn, piuliţelor de 
strângere rapidă, şuruburilor speciale şi a opritorilor. 

 
 

 
5.20 Montajul subansamblului sertar în carcasa sertarelor (dacă sunt prevăzute) 
 

 
 

5.21 Montajul poliţelor 
Montaţi cepurile metalice la înălţimea la care doriţi să instalaţi poliţa, apoi introduceţi poliţa în carcasă 
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5.22 Montajul şinei de glisare inferioare 
Sina inferioară se montează prin clipsare. 

 
 

5.23 Montajul amortizorilor de închidere pe şina superioară 

 
 

5.24 Montajul şinei superioare 
Sina superioară se montează prin clipsare. La mijlocul acesteia se montează clipsul din plastic pentru fixare. Capacul 
superior al carcasei din mijloc este pregăurit. Se introduce placa pe şină şi se fixează cu un holzşurub. 

 
 
 
 
 
5.25 Montajul sistemelor accesorii pentru uşile glisante 
Se montează sistemele de glisare (inferior şi superior) şi bara de rigidizare a uşii. 
 

 
 

5.26 Montajul uşilor glisante 
Se aşează uşa pe sistemul de glisare superior, apoi se clipsează sistemul de glisare inferior. Primele se instalează uşile 
de capăt, iar ulterior uşa mediană. 
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5.27 Reglajul uşilor 
Se realizează prin rotirea şuruburilor de reglaj aflate pe sistemul de glisare superior. 

 
 

 
 
 
 
5.28 Montajul plintei 
Poziţionaţi clemele cu glisare în dreptul mijlocului fiecărui picior. 

 
 

 
 
 
 
 
Fixaţi clipsurile  pe cleme 
 

 
 
 
Fixaţi plinta prin presarea fiecărui clips  până când acesta se fixează pe piciorul afferent 
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Capitolul 6 - Punerea în poziţia finală şi eventuale reglaje 

 
Dressingul dumnevoastră este gata ! 

 
 

 
Pentru punerea în poziţia finală este indicat să utilizaţi role pentru mutat mobilierul. În lipsa acestora 
manevraţi uşor dressingul prin translatare până la poziţia finală. 
Verificaţi stabililtatea şi planeitatea acestuia. Ajustaţi eventual picioarele de sprijin. Dacă este necesar 
reglaţi şi uşile. 

 
 
 
Capitolul 7 – Instrucţiuni de curaţare 
Pentru a beneficia de mobilierul achiziționat o perioadă îndelungată, urmăriți instrucțiunile de mai jos: 
o Evitați tăierea sau zgârierea materialului de finisaj a panourilor. 
o Evitați frecarea de sau cu suprafețe abrazive, inclusiv pereți. Este interzisă mutarea mobilierului fără să se 

realizeze demontarea lui în prealabil. 
o În lipsa unei specificații încărcarea pe poliță este de maxim 7 kg. Este interzisă folosirea mobilierului în alt scop 

decât cel pentru care a fost proiectat. 
o Nu lăsați lichidele să interacționeze cu mobilierul. Este interzisă udarea mobilierului – curățați cu o lavetă uşor 

umezită într-o soluţie de apă călduța cu săpun ( 50% apa, 50% săpun PH neutru), apoi ștergeți cu o cârpă uscată. 
Orice pată de lichid trebuie ștearsă imediat cu o cârpă moale și uscată, în direcţia fibrelor lemnului. 

o Nu lăsați mobilierul expus la lumina soarelui, surse de caldură sau umezeală sau sub ferestre deschise. 
o Este interzisă folosirea sau păstrarea mobilierului în medii umede sau la temperaturi sub 0°C precum și în medii 

cu variații de temperatură. 
o Este interzisă așezarea produsului lângă sobe sau alte surse de caldură (distanța acceptabilă este de minim 1 m). 

Expunerea excesivă la soare poate cauza pierderea luciului și degradarea mobilierului. Schimbările extreme de 
temperatură și umezeală pot cauza crăpături și exfolierea finisajelor. 

o Nu așezați obiecte fierbinți pe suprafața mobilierului. Întotdeauna folosiți un suport înainte de a așeza 
recipientul fierbinte pe mobilier. 

o Curațați numai cu o carpă curată și moale din material textil. 
o Este interzisă folosirea produselor de curățare care conțin solvenți chimici sau alcool. 
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o Deteriorarea (pătarea, exfolierea, smulgerea) suprafețelor și/sau canturilor în urma contactului cu adezivi (lipirea 
diverselor decorațiuni cu orice fel de adeziv sau bandă dublu-adezivă) nu este acoperită de garanție. 

o Curățarea frecventă previne formarea zonelor cu abraziune, care în timp pot deteriora finisajele mobilei. Micile 
zgârieturi sau semne pot fi acoperite cu produse destinate acestui scop. Aceste produse pot fi găsite în 
magazinele de specialitate sau de bricolaj. 


