
GR – ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  
Αυτές οι οδηγίες είναι για να βοηθούν να εντοπίσετε τα  
εξαρτήµατα και να διευκολύνουν την συναρµολόγηση του 
επίπλου και σε καµία περίπτωση δεν είναι δεσµευτικές. 
Ο κατασκευαστής ενδέχεται να τροποποιήσει τις προδιαγραφές 
µε γνώµονα τη βελτίωση της ποιότητας. 



















Στερέωση του επίπλου στον τοίχο 
Προσοχή, η στερέωση πρέπει να γίνει από  
κάποιον επαγγελµατία διότι απαιτούνται σφήνες 
 που να ταιριάζουν στον τοίχο σας. 





Προστατέψτε το περιβάλλον δ ιαχωρίζοντας τα απορρίµµατα της συσκευασίας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Πριν πλύνετε το έπιπλο αφαιρέστε τη σκόνη µε ένα µαλακό και  καθαρό 
πανί. 
Εφαρµόστε το προϊόν πάνω στο πανί και όχι απευθείας στο έπιπλο 
Μην ρίχνετε πολλά νερά πάνω στο έπιπλο. 
Μην χρησιµοποιείτε ποτέ σκόνη ή σφουγγάρι, ή χηµικά προϊόντα. 
Eεσκονίστε τα συρτάρια και λ ιπαίνετε τους άξονες των µεντεσέδων  

AFTER-SALES 
Σε περίπτωση που το συγκεκριµένο δέµα παρά την ιδιαίτερη προσοχή 
που δόθηκε, δεν σας ικανοποιεί  απόλυτα, αναφέρατε στο κατάστηµα  όπου 
κάνατε την αγορά τα παρακάτω στοιχεία: 
-τον αριθµό του πάνελ ή του εξαρτήµατος κ ιγκαλερίας 
-τον αριθµό των οδηγιών χρήσεως 
-τον κωδικό του επίπλου που αναγράφεται  πάνω στο δέµα 
Τα τρία αυτά στοιχεία είναι  απαραίτητα για να εξασφαλίσουν µια 
συγκεκριµένη υπηρεσία. 



Conseils d’usage sur un meuble vernis. 
 
Félicitations pour l’achat de votre meuble. 
 
Ce meuble est fabriqué de façon artisanale en chêne européen massif et/ou placage. 
Le chêne est un bois de feuillu résistant et apprécié depuis des générations dans nos intérieurs (une structure de 
bois toute en finesse et des nuances de teintes). 
Le meuble est traité outre de manière artisanale de façon à ce qu’il en ressorte un aspect usé par le temps. Les 
angles et coins sont arrondis. Ce traitement vient accentuer le caractère unique donné au meuble. 
 
Caractéristiques : 
 
Le bois utilisé pour votre meuble est un produit naturel et unique qui est travaillé directement dans son pays 
d’origine après une sélection rigoureuse.  
Chaque meuble est unique et a ses caractéristiques car aucun morceau de bois n’a la même couleur ni la même 
structure. Il est même possible que vous ayez des nuances de teintes sur un même meuble. 
Des fissures, inégalités, ainsi que de petits ou de gros nœuds sont le résultat d’une croissance sur plusieurs 
années et de propriétés de l’arbre. 
Des différences de couleur entre les meubles et celles du magasin, ne sont pas exclues (dû à l’éclairage, au 
soleil, etc.) 
 
Un vernis a été appliqué sur votre meuble. Ce vernis forme la meilleure protection possible pour le bois. Le 
traitement par ce vernis accentue le contraste du bois. 
 
 
Entretien : 
 
Pour l’entretien régulier de votre meuble, utiliser un chiffon doux. Si nécessaire, utilisez un chiffon humide, mais 
pensez à essuyer l’excédant d’eau. Si vous souhaitez utiliser un produit d’entretien, demandez conseil auprès de 
votre revendeur. 
 
Recommandations : 
 
Resserrez les vis et les assemblages après quelques temps d'usage (lit, table, bureau, charnières). 
 
Afin de prévenir d’inutiles pressions sur les points d’attache, nous vous recommandons de placer vos meubles 
sur une surface plane. 
Si vous souhaitez déplacer votre meuble, pensez à le vider et enlever les tablettes verres. Sans cela, vous 
pourriez abimer le meuble et le sol. 
Si vos posez des casseroles, cafetières, tasses, etc. nous vous recommandons d’utiliser des dessous de plats. 
Si vous renversez un liquide, utiliser immédiatement un chiffon sec pour essuyer la surface jusqu’à ce qu’elle soit 
entièrement sèche. 
Il peut arriver que l’odeur caractéristique du bois reste quelques temps. Cette odeur s’estompe rapidement après 
1 à 2 semaines. Aérer la pièce régulièrement accélérera le processus. 
 
Recommandations spécifiques pour les meubles hauts : 
 
Pour des raisons de sécurité, tous les meubles hauts disposent d’un dispositif d’accrochage au mur, disponible à 
l’intérieur de votre colis. Si tel n’est pas le cas, veuillez en faire la demande auprès de votre revendeur. Cela 
empêche toute chute accidentelle du meuble. 
 
La qualité de nos produits et votre entière satisfaction, font l’objet de toute notre attention. En cas de questions ou 
de remarques, n’hésitez pas à en faire part à votre revendeur. 
 
Nous espérons que ce meuble vous apportera entière satisfaction. 
 
 



Συµβουλές χρήσης για έπιπλο µε επίστρωση βερνικιού. 
Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του επίπλου. 
 
Το έπιπλο αυτό έχει  κατασκευαστε ί από ευρωπαϊκή δρυ µασίφ ή πλακάζ. 
Η δρυς είνια ένα ανθεκτικό ξύλο που χρησιµοποιείται  εδώ και  χρόνια για 
την εσωτερική επίπλωση των κατοικιών (φινέτσα ξύλου µε αρκετές 
αποχρώσεις). 
Το συγκεκριµένο ξύλο έχει  επεξεργαστεί  µε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται 
φθαρµένο από το χρόνο. Οι γωνίες είναι στρογγυλεµένες. Η επεξεργασία 
αυτή τονίζει  τον µοναδικό χαρακτήρα του επίπλου. 
 
Χαρακτηριστικά: 
Το ξύλο που χρησιµοποιήθηκε για το έπιπλο είναι ένα φυσικό προϊόν που 
έχει  επεξεργαστεί  απευθείας στη χώρα παραγωγής του µετά από ενδελεχή 
επιλογή.  
Κάθε έπιπλο είναι  µοναδικό και έχει  τα δικά του χαρακτηριστικά διότι  
κανένα κοµµάτι  ξύλου δεν έχει  ίδιο χρώµα ή δοµή µε κάποιο άλλο 
κοµµάτι .  Είναι επίσης πιθανό να έχετε ένα έπιπλο µε διαφορετικές 
αποχρώσεις στο ίδιο έπιπλο.  
Τα σχισήµατα, οι  ανοµοιοµορφίες καθώς και µεγάλοι ή µικροί κόµποι είναι 
το αποτέλεσµα ανάπτυξης του δέντρου πολλών ετών και  ιδιοτήτων του 
δέντρου. 
∆εν αποκλείεται  να υπάρχουν διαφορές στο χρώµα στα έπιπλα και στα  
έπιπλα του καταστήµατος (λόγω φωτισµού, έκθεση στον ήλιο, κλπ).  
 
Στο έπιπλο αυτό έχει  περαστεί  βερνίκι .  Το βερνίκι  αυτό προστατεύει  
αποτελεσµατικά το έπιπλο. Η επεξεργασία µε το βερνίκι  τονίζει  την 
αντίθεση του ξύλου. 
 
Συντήρηση: 
Για την τακτική συντήρηση του επίπλου σας, χρησιµοποιήστε ένα µαλακό 
πανί.  Αν χρειάζεται,  χρησιµοποιήστε υγρό πανί αλλά πάντα στιµµένο 
καλά.  
Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε προϊόν συντήρησης, ζητήστε τη συµοβυλή 
από το κατάστηµα αγοράς. 
 
Συστάσεις: 
Μετά από κάποιο χρόνο χρήσης, χρειάζονται  βίδωµα οι βίδες και  ο ι  
σύνδεσµοι . 
Τοποθετήστε το έπιπλο σε µια ευθεία επιφάνεια ώστε να µην υπάρχουν 
πιέσης στα σηµεία συνδέσµου. 
Προτού µετακινήσετε το έπιπλο σας αδειάστε τα συρτάρια και αφαιρέστε 
τα γυάλινα ράφια. Αλλιώς υπάρχει κ ίνδυνος να χαλάσει και  το έπιπλο και  
το δάπεδο. Χρησιµοποιήστε σουπλά και σουβέρ για ποτήρια ή πιάτα. Αν 
χύσετε υγρό πάνω στό έπιπλο σκουπίστε µε ένα στεγνό πανί µέχρι να 
στεγνώσει  τελείως η επιφάνεια.  Ενδέχεται η χαρακτηριστική µυρωδιά του 
ξύλου να παραµείνει  για κάποιο καιρό. Η µυρωδιά αυτή θα υποχωρήσει 
γρήγορα µετά από 1-2 εβδοµάδες. Αερίζετεο το χώρο για να υποχωρήσει 
πιο γρήγορα η µυρωδιά.  
 
Ειδικές συστάσεις για τα έπιπλα υψηλής ζώνης: 
Για λόγους ασφαλείας, όλα τα έπιπλα που τοποθετούνται ψηλά έχουν 
σύστηµα στερέωσης στον τοίχο, το οποίο διατίθεται µε τη συσκευασία. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει το σύστηµα στερέωσης µέσα στη συσκευασία 
απευθυνθείτε στο κατάστηµα αγοράς. 
 




