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OSSKA DESIGN 

 

Ramy naszych łóżek są wykonane w 100% z drzewa jakim jest dziki dąb; każdy jej element w całej swej strukturze to 

naturalne, lite drzewo.  Nie korzystamy z płyt MDF lub fornirowanych materiałów drewno-podobnych.  

 

Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania łóżek  OSSKA DESIGN 

 

1. Każde łóżko powinny być użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Przed montażem produkt powinien być dokładnie sprawdzony. Jeżeli opakowanie nie nosi śladów uszkodzeń, a mebel 

znajdujący się w środku jest uszkodzony należy zachować opakowanie do wglądu Gwaranta. Jeśli w jednoznaczny sposób 

można stwierdzić, że nie było ono uszkodzone będzie to podstawą do złożenia zasadnej reklamacji. Po weryfikacji i 

potwierdzeniu braku uszkodzeń opakowania Gwarant zobowiązuje się wykonać nowy element lub naprawić 

uszkodzenie. W przeciwnym przypadku reklamacja zostanie odrzucona.  

3. Nogi / Skrzynię łóżka należy podkleić od dołu elementami zabezpieczającymi przed zarysowaniem podłogi. 

4. Mebel powinien być montowany oraz przenoszony przez co najmniej 2 osoby.  

5. Systematycznie, co 3 miesiące należy sprawdzić prawidłowe dokręcenie wszystkich śrub mocujących w łóżku; z 

uwzględnieniem tych mocujących mechanizmy do podnoszenia stelaża. 

6. W łóżkach bez pojemnika na pościel należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie / ustawienie listwy 

środkowej z zamocowaną nogą. Nieprawidłowe jej ustawienie może spowodować zniszczenie listwy środkowej a co za 

tym idzie, także uszkodzenia stelaża oraz materaca.  

7. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, zapewniając odpowiednią temperaturę oraz wilgotność 

zgodną z wytycznymi producenta.  

8. Do czyszczenia drewnianej ramy stosujemy miękką gąbkę lub ściereczkę lekko zwilżoną wodą, po czym powierzchnie 

czyszczone należy wytrzeć do sucha. Co jakiś czas można użyć preparatu dedykowanych do drewna olejowanego. 

Większość środków nakładamy na odkurzoną i suchą powierzchnię, za pomocą miękkiej szmatki, pozostawiamy na klika 

minut i dokładnie polerujemy.  

9. Do konserwacji mebli nie należy używać żadnych ścierających bądź agresywnych chemicznie środków czyszczących oraz 

czyszczących urządzeń parowych.  

10. Tkaniny wykorzystane na wezgłowiach należy konserwować / czyścić zgodnie z zaleceniami firmy Fargotex w zależności 

od rodzaju tkaniny - Tkaniny obiciowe - Fargotex ; np. w celu pozbycia się roztoczy lub kurzu zalecamy odkurzanie łóżka 

tradycyjnym odkurzaczem z zastosowaniem miękkiej szczotki do tapicerki. 

11. Nowe łóżka mogą charakteryzować się specyficznym zapachem komponentów użytych do ich produkcji, szczególnie 

intensywnym w początkowym okresie użytkowania. Ten specyficzny zapach nie oznacza, że wyrób jest szkodliwy dla 

zdrowia.  

12. Wymiary mebli mogą się różnić szerokością, długością i wysokością od wymiarów nominalnych o 1%.  

https://www.fargotex.pl/tkaniny-obiciowe


 

 

 

 

 

  

Wymagania dotyczące drewnianych łóżek  OSSKA DESIGN  

1. Mebel powinien stać w odległości min. 1m od  jakichkolwiek źródeł ciepła takich jak np. grzejnik czy kominek. 

2. Nie stawiać na meblu gorących naczyń co może skutkować odbarwieniom oraz odkształceniom – stosować podkładki. 

3.  Zapewnić odpowiednią temperaturę oraz wilgotność w pomieszczeniach w których użytkujemy mebel: 

a. temperatura : 15-32 stopienie Celsjusza 

b. wilgotność powietrza: 40-65% 

4. Mokre plamy usuwać natychmiast suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym. 

5. W celu codziennej pielęgnacji używać miękkiej, suchej szmatki lub preparatów do konserwacji mebli olejowanych. 

6. Unikać kontaktu z rozpuszczalnikami oraz alkoholami które mogą odbarwić drewno, spowodować plamy, uszkodzić 

strukturę powierzchni.  

7. Nie używać szorstkich, twardych gąbek. 

8. Do czyszczenia stosujemy miękką gąbkę lub ściereczkę lekko zwilżoną wodą, po czym powierzchnie czyszczone należy 

wytrzeć do sucha. Co jakiś czas można użyć preparatu na bazie wosku pszczelego do mebli drewnianych lakierowanych. 

Większość środków nakładamy na odkurzoną i suchą powierzchnię, za pomocą miękkiej szmatki, pozostawiamy na 

klika minut i dokładnie polerujemy. 

9. Nie stosować żadnych środków czyszczących lub konserwujących które nie są rekomendowane dla drewna 

olejowanego. 

10. Meble powinny być montowane oraz przenoszone przez 2 dorosłe osoby. 

11. Mebel powinien stać na płaskiej, wypoziomowanej powierzchni; to gwarantuję stabilność konstrukcji oraz  trwałość 

wszystkich połączeń. 



 

 

 

 

 

  

Konserwacja drewnianych łóżek OSSKA DESIGN  

Oleje do drewna to produkty pochodzenia naturalnego, ich cechą naturalną jest penetracja w głąb drewna. Wraz z upływem 

czasu mogą powstać typowe cechy drewna olejowanego: miejscowe przebarwienia, matowość, szorstkość, wytarte 

krawędzie, plamy oraz zarysowania powierzchni – i jest to naturalne. Dlatego należy użyć zestawu do konserwacji mebli 

olejowanych. ZALECA SIĘ PRZEPROWADZENIE PRÓBY konserwacji na niewidocznej z zewnątrz powierzchni mebla w celu 

sprawdzenia zamierzonego / docelowego efektu.  

1. Wymyj powierzchnię przeznaczoną do konserwacji za pomocą miękkiej ściereczki nawilżonej wodą lub wodą z 

szarym mydłem 

2. Poczekaj aż powierzchnia będzie sucha. 

3. Za pomocą papieru ściernego P320 należy zmatowić powierzchnię w celu zwiększenia przyczepności dla warstwy 

oleju. Wykonuj TYLKO ruchy prostoliniowe wzdłuż słojów drewna (szlifowanie w poprzek słojów może spowodować 

zarysowania które trudno będzie usunąć)  

4. Oczyść powierzchnię najlepiej za pomocą odkurzacza. Pozostawiony pył utwardzi się wraz z olejem i nie będzie 

możliwości jego usunięcia. 

5. Nanieś olej szmatką na powierzchnię wykonując ruchy okrężne (chodzi o to aby jak najwięcej oleju wetrzeć w słoje 

drewna). Do tego celu można również użyć pędzla. 

6. Pozostaw na ok. 20 – 30 min. aby olej wniknął w drewno, po tym czasie olej zaczyna się utwardzać – więc należy jego 

nadmiar usunąć suchą szmatką. Nieusunięcie nadmiaru oleju spowoduje nierówną powierzchnię – mogą powstać 

wyczuwalne grudki. W takiej sytuacji należy poczekać 24 godziny aż olej się utwardzi, ponownie przeszlifować 

papierem P320 i powtórzyć olejowanie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSKA DESIGN 

www.osskadesign.com                      +48 730 646 777 

info@osskadesign.com 
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