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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Stoły i ławy przeznaczone są do użytkowania wewnątrz pomieszczeń suchych, zamkniętych. 

Stoły i ławy należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. Stoły i ławy służą do ustawiania na nich 
zastawy stołowej, żywności i innych przedmiotów do tego przeznaczonych. 

Niewłaściwe użytkowanie stołu (np.: stawanie na blacie), a także niezgodna z jego przeznaczeniem 
eksploatacja może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika, bądź prowadzić do uszkodzenia stołu.  

Opis selekcji drewna dębowego 

Oferujemy stoły i ławy w dwóch klasach selekcji.  

• Selekcja Natur o spokojnej, stonowanej kolorystyce, dopuszcza sęki do 15 mm. 

• Selekcja Rustykalna- najbardziej prawdziwa i naturalna, dopuszcza sęki o średnicy do 80 mm, sęki 
pęknięte promieniście, sęki szpachlowane, oraz ubytki do 50 mm, pęknięcia powierzchniowe i różnice 
w kolorystyce poszczególnych elementów. 

Powierzchnie elementów stołu mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach, ponieważ drewno 
dębowe to naturalny surowiec, jest niepowtarzalne. Różnice w układzie słojów, strukturze, odcieniach 
kolorystyce, wielkości i rozmiarach sęków są naturalnymi cechami drewna, które nie obniżają jakości 
wyrobu, lecz wręcz podkreślają  jego niepowtarzalność i charakter. 

Dokładny opis selekcji znajduje się w dokumencie „Warunki techniczne stołów i ław Panmarwood”. 

Zabezpieczenie powierzchni  

Do zabezpieczenia powierzchni stołów i ław firma PANMAR wprowadziła unikalną technologię 
PANMARWOOD PROTECTION w której wykorzystano ekologiczny olejowosk produkcji OSMO, lidera w 
branży wykończenia produktów drewnianych. Środek ten opracowany na bazie naturalnych olejów  
i wosków roślinnych tworzy bezpieczną dla ludzi i zwierząt powłokę, jednocześnie podkreśla naturalne 
piękno drewnianych powierzchni.  

Powłoka utwardzona promieniami UV chroni drewno przed wilgocią, zwiększa jego odporność na płyny 
i zabrudzenia. Rozlane kawa, wino, soki owocowe itp. dają się łatwo usunąć  
z powierzchni. 
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Powłoka PANMARWOOD PROTECTION jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (spełnia wymogi 
normy EN 71.3), jest odporna na ślinę i pot (zgodnie z normą DIN 53160) i spełnia wszystkie wymagania 
określone normą DIN 68861-1A..  

Powłoka Panmarwood Protection została dopuszczona do kontaktu z żywnością. 

Transport i montaż stołów 

Stoły wysyłane są w pakietach, w postaci częściowo rozmontowanej. Przed przystąpieniem do ich 
montażu należy stół rozpakować z zabezpieczeń ochronnych i zapoznać się z instrukcją montażu.  

Ławy wysyłamy w postaci kompletnej - skręconej nie wymagającej montażu. Przed przystąpieniem do 
eksploatacji ławę należy rozpakować z zabezpieczeń ochronnych i zapoznać się z instrukcją 
użytkowania. 

Stoły i ławy są spakowane i odpowiednio zabezpieczone do transportu. Podczas transportu, załadunku, 
i rozładunku należy zwrócić uwagę na oznaczenia znajdujące się na opakowaniu. 

Przy przenoszeniu mebli o dużych gabarytach i znacznym ciężarze należy przestrzegać przepisów BHP. 

Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji montażu dołączonej do produktu. 

W razie zmiany miejsca użytkowania i konieczności transportu/przemieszczania, w każdym przypadku 
należy mebel odpowiednio zabezpieczyć, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Zalecamy 
zastosowanie ochronnych narożników na krawędziach. 

II. WARUNKI UŻYTKOWANIA STOŁÓW I ŁAW 

1. Stoły i ławy produkowane przez firmę Panmar są przeznaczone do użytku wewnątrz budynków, 
w pomieszczeniach suchych, zamkniętych. Należy je chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, 
ponieważ promieniowanie UV może powodować miejscowe przebarwienia.  

2. Optymalnymi warunkami do eksploatacji stołów są pomieszczenia w których wilgotność 
względna powietrza wynosi 45-65% (jest to optymalna wilgotność powierza dla drewna dębowego w 
naszym klimacie), natomiast temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się mebel powinna 
mieścić się w przedziale 18-24°C. Należy unikać zbyt małej wilgotności (zwłaszcza w zimie). Zbyt niska 
wilgotność może spowodować rozsychanie mebla. W przypadku, kiedy wilgotność powietrza jest zbyt 
niska należy zastosować nawilżanie powietrza. 

3. Stoły i ławy należy ustawiać na suchej, twardej, równej powierzchni w odległości większej niż 
1 m od czynnych źródeł ciepła takich jak: grzejniki, piece, kominki, itp.  

4. Nie wolno wchodzić na blat stołu lub ławy, siadać, opierać się ciężarem ciała na meblu. Może 
to grozić upadkiem i uszkodzeniem mebla. W szczególności dotyczy to stołów rozkładanych. 
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5. Nie wolno stawiać i przesuwać  ciężkich, ostrych i szorstkich przedmiotów po powierzchni 
blatu. Mogą one powodować zarysowania i uszkodzenia powierzchni. W celu zabezpieczenia i ochrony 
powierzchni blatów drewnianych stosować pod naczynia (zwłaszcza gorące) podkładki, itp. 

6. Na stole nie wolno suszyć mokrej odzieży, prasować - może to spowodować nieodwracalne zmiany 
kolorystyki i uszkodzenia powierzchni blatu.  

7. Należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami. 

8. Dopuszczalne do pielęgnacji są tylko środki rekomendowane przez producenta. Stosowanie innych 
niż rekomendowane środków do pielęgnacji może spododować uszkodzenie powłoki (zmatowienie, 
odbarwienie lub wytarcie powłoki). 

9. Należy uważać na rozlane płyny, ich długotrwałe pozostawienie na blacie może spowodować 
nieodwracalne zmiany koloru lub uszkodzenia struktury powierzchni. Wszelkie rozlane płyny należy 
niezwłocznie wytrzeć. 

10. W celu przestawienia, podnieść stół do góry. Nie wolno przesuwać stołu. Z uwagi na sporą wagę, 
przesuwanie może skutkować naruszeniem konstrukcji i uszkodzeniem mebla. 

11. Zaleca się przykleić do spodu nogi podkładki filcowe dołączone do zestawu. Zapobiegną 
uszkodzeniom mebla- zarysowaniom i przetarciom. 

12. Stoły rozkładane zawierają w swojej konstrukcji elementy drewniane i metalowe (prowadnice, 
śruby itp.), dlatego należy zachować szczególną uwagę podczas montażu. 

 

III. KONSERWACJA I PIELĘGNACJA 

Powierzchnie mebli wykonanych z klejonego drewna litego należy czyścić suchą, miękką ściereczką. 
Zabrudzenia przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć przez wytarcie miękką tkaniną. 

Do usuwania zatłuszczeń i trudno usuwalnych plam z powierzchni mebli stosować roztwór 
przygotowany z wody i kilku kropli środka do mycia naczyń, a następnie osuszyć powierzchnię przez 
wytarcie suchą miękką tkaniną. Niewskazane jest moczenie mebla dużą ilością wody. 

Nie należy używać do czyszczenia mebli środków zawierających substancje ścierające, nie należy 
również używać drucianych myjek, twardych gąbek, detergentów, rozpuszczalników chemicznych, past 
i proszków.  

Do bieżącej pielęgnacji rekomendujemy płyn do czyszczenia w sprayu Osmo 8026. Jest to produkt 
ekologiczny, bezpieczny zawierający mydła na bazie naturalnych olejów, przyjazny dla skóry, 
biodegradowalny i bezemisyjny. Środek ten, nie zawiera w swoim składzie rozpuszczalników, substancji 
zapachowych ani sztucznych barwników. 

mailto:zd@panmar.pl
http://www.panmarwood.pl/
http://www.panmar.pl/


 
 

 

 

 

PANMAR Czekańska, Szmyd sp. j. ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno 
e-mail: zd@panmar.pl; tel.: (13) 437 37 62; www.panmarwood.pl; www.panmar.pl 

 

Okresowo zalecamy sprawdzić połączenia, (dokręcić śruby i wkręty w połączeniach stołów i ław, żeby 
zlikwidować luzy, które mogą powstać w trakcie użytkowania).  

W przypadku stołów rozkładanych po dłuższym czasie użytkowania może wystąpić różnica  
w odcieniu pomiędzy częściami narażonymi na bezpośrednie działanie światła słonecznego (promieni 
UV), a częściami osłoniętymi (np. schowanymi wkładami stołów).  

Do konserwacji - odnawiania zalecamy impregnat do drewna TOP Olej. (https://osmo24.pl/shop/do-
wewnatrz/meble-sciany-sufity/osmo-top-olej-do-blatow-kuchennych/).  

Konserwację należy wykonać co najmniej raz w roku, lub częściej w zależności od stanu powłoki/zużycia 
powłoki. Ponowne re-olejowanie jest bardzo proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Należy 
dokładnie zamieszać impregnat, a następnie nanieść szmatką lub wałkiem na czystą i suchą 
powierzchnię, cienką, równomierną warstwę. Po upływie 5 minut usunąć nadmiar oleju, czystą, nie 
strzępiącą się szmatką bawełnianą w kierunku zgodnym z ułożeniem włókien drewna, a następnie 
poczekać do całkowitego wyschnięcia.  

Film instruktażowy znajduje się na kanale Panmarwood w serwisie YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=O_onQ5s5lSo&t=14s 

W razie konieczności dodatkowe informacje na temat pielęgnacji blatów wykończonych olejami Osmo 
można znaleźć pod adresem: www.osmo.com.pl lub u sprzedawcy. 
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