
 
 

 

Instrukcja użytkowania krzeseł bankietowych marki MEXTRA 

 

Krzesła bankietowe należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i należytą dbałością. Niewłaściwe korzystanie 

z krzesła (np.: stawanie na siedzisku), a także nieprawidłowa jego eksploatacja zagrażają bezpieczeństwu 

użytkownika i mogą niekorzystnie wpływać na użyteczność krzesła, a nawet powodować  jego uszkodzenie. 

 

PRZEZNACZENIE I CECHY KRZESEŁ 

Krzesła bankietowe służą wyłącznie do siedzenia. Krzesła bankietowe marki MEXTRA są produktami kompletnymi 

niewymagającymi montażu. Przed użyciem należy rozpakować krzesło z opakowań ochronnych.  

Obok wytrzymałości, jakości wykonania, żywotności, wygody i łatwości utrzymania krzesła bankietowe marki 

MEXTRA posiadają szczególną cechę jaką jest możliwość sztaplowania. Poprzez nakładanie jednego krzesła na 

drugie można je składować w sztaplach efektywnie wykorzystując powierzchnię przeznaczoną do 

przechowywania. Maksymalna ilość krzeseł w sztaplu wynosi 17 sztuk; zaleca się sztaplować krzesła do 

maksymalnie 13 sztuk. 

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Czyszczenie krzesła, a zwłaszcza jego tapicerki można wykonać samodzielnie lub zlecić wyspecjalizowanej firmie. 

Aby uniknąć wcierania kurzu w tapicerkę, a co za tym idzie szybszego jej zużycia, należy ją regularnie odkurzać. 

Po odkurzaniu tapicerkę krzesła warto przetrzeć wilgotną, czystą, miękką szmatką. Do czyszczenia i konserwacji 

krzeseł bankietowych zaleca się stosowanie środków niezawierających substancji agresywnych chemicznie, 

mogących uszkodzić powłokę lakierniczą krzesła lub jego tapicerkę. Aby bezpiecznie usunąć zabrudzenia z 

tapicerki należy użyć specjalnego środka czyszczącego dopasowanego do jej rodzaju. Zaleca się przeprowadzenie 

próby czyszczenia danym środkiem na mało widocznym fragmencie tapicerki. Nałożony na tapicerkę środek 

(płyn, proszek lub pianka) po czasie wskazanym przez producenta należy usunąć z powierzchni tapicerki używając 

białej, czystej ścierki. Po usunięciu zabrudzenia, w przypadku nasączenia tapicerki i wypełnienia krzesła środkiem 

czyszczącym należy je niezwłocznie wysuszyć (np.: suszarką). Przy powstaniu poważnych zabrudzeń należy 

pamiętać, że im szybsza reakcja, tym efekt czyszczenia będzie lepszy. Zeschnięte zabrudzenia usuwa się trudniej. 

W przypadku rozlania płynu na tapicerkę zamiast wcierania plamy, przed właściwym czyszczeniem zaleca się 

„wyciąganie” rozlanego płynu za pomocą papierowego ręcznika lub suchej, czystej ścierki. 

 

EKSPLOATACJA I PRZECHOWYWANIE 

W prawidłowej eksploatacji krzeseł bankietowych marki MEXTRA należy unikać ich bezpośredniego kontaktu z 

cieczą. Krzesła należy również chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego (promieniowania UV). 

Krzeseł nie wolno ustawiać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła (np.: grzejników, promienników). Należy 

zwracać szczególną uwagę na możliwość zniszczenia powierzchni lakierowanych przez ich obicie lub porysowanie 

wynikające z nieprawidłowej eksploatacji.  

 

Krzesła należy przechowywać zgodnie z ich przeznaczeniem. Miejsce przechowywania krzeseł powinno być 

suche, o normalnej wilgotności powietrza. W przypadku kontaktu krzeseł z cieczą należy je niezwłocznie 

wysuszyć. Przechowywanie krzeseł w środowisku o podwyższonej wilgotności może powodować uszkodzenia 

ramy i tapicerki. Podczas przechowywania krzeseł należy także unikać ich ekspozycji na promieniowanie UV, które 

niekorzystnie wpływa na właściwości materiału obiciowego. 

  



 
 

 

 


