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* INSTRUKCJA MONTAŻU * 

 

Werth-Holz SA 

ul. Dworcowa 5 

PL 66-330 Pszczew 

Tel. +48 (95) 749 22 57 

Fax. +48 (95) 749 22 58 

www.werth-holz.eu   

Skrzynia 

Szerokość 100 cm x Głębokość 40 cm x Wysokość 45 cm  PL 

2015-12-21 Zmiany techniczne zastrzeżono Instrukcję proszę przechowywać Zakres użytkowania: prywatny, przydomowa, na zewnątrz 

Szanowny Kliencie,  

przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Przed montażem należy przygotować  

wymagane narzędzia przeznaczone do montażu elementów złącznych wymienionych w liście pakowej i skontrolować 

załączone elementy pod kątem kompletności. Skrzynia jest wyrobem służącym do siedzenia. Mebel jednocześnie może 

użytkować 1 osoba dorosła.  Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku na wolnym powietrzu, do użytku prywatne-

go. Jest malowany lazurą wodną do drewna, bezpieczną i nie wywołującą alergii, ani zmian skórnych. Lazura nadaje 

produktowi niepowtarzalny wygląd. Ze względu na różnorodną budowę drewna dopuszczalne są różnice w wybarwieniu 

oraz odcieniu elementów. Może to być widoczne zwłaszcza w okolicach sęków (wyższa gęstość drewna) oraz w miej-

scach z żywicą. Produkt wykonany jest w głównej mierze z drewna iglastego. Podczas codziennej eksploatacji narażony 

jest on szczególnie na działanie wilgoci, różnic temperatur, promieni UV, glonów, grzybów itp. Czynniki te mogą nieko-

rzystnie wpływać zarówno na wytrzymałość, jak i wygląd produktu. W celu zabezpieczenia wyrobu przed działaniem w/w 

czynników zalecana jest konserwacja elementów drewnianych za pomocą środków przeznaczonych do tych celów  

dostępnych na rynku. Produkt należy montować zgodnie z załączoną instrukcją montażową przygotowaną przez produ-

centa. Po montażu należy dokonać przeglądu głównych części produktu, a także powtarzać przegląd w regularnych  

odstępach czasu, w zależności od intensywności użytkowania (w szczególności jednak na początku sezonu). Przeglądu 

stanu konserwacji elementów drewnianych, szczególnie elementów nośnych oraz mających bezpośredni kontakt 

z podłożem, należy dokonywać przynajmniej raz w sezonie. W razie konieczności wskazane jest, aby elementy drewnia-

ne dodatkowo zabezpieczyć. Ponadto należy dokonywać przeglądów elementów złącznych w produkcie. Wkręty i śruby 

muszą być okresowo sprawdzane i dokręcane. W razie stwierdzenia uszkodzenia mogącego stwarzać jakiekolwiek  

niebezpieczeństwo, uszkodzony element należy wymienić. Brak dokonywania regularnych przeglądów oraz konserwacji 

może spowodować przewrócenie produktu lub powstanie innego rodzaju zagrożenia. Producent nie ponosi odpowie-

dzialności za wszelkie wypadki, zdarzenia oraz uszkodzenia produktu powstałe w wyniku montażu niezgodnego  

z instrukcją montażową i/lub ingerencji użytkownika w konstrukcję produktu oraz  użytkowania produktu niezgodnie  

z jego przeznaczeniem. Stosowanie się do wskazówek oraz zaleceń  zawartych w instrukcji pozwoli na długie lata cie-

szyć się eksploatacją zakupionego produktu oraz zapewni jego bezpieczne użytkowanie.  

Uwaga!!! W celu uniknięcia pęknięć podczas montażu, przed przykręceniem elementów złącznych należy  

wywiercić otwory. 
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TABELA

Nr. Ilość [szt.] Ryc. Wymiar [mm]

F 2   

E 1  dł. 500

D 2  M16x18

C 8    4,0x70

B 6    4,0x45

A 14    4,0x16

5 1  580x390

4 1  920x325

3 1  900x432

2 1  900x432

1 2  390x450
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