
MEDINIŲ 

NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

UAB "ŠOPA" baldai yra sukurti grožiui, efektyvumui ir Jūsų patogumui. Šis leidinys suteiks informacija apie 

Jūsų įsigytus baldus. Perskaitę jį, Jūs sužinosite, kaip juos prižiūrėti, ką daryti, kad jie kuo ilgiau išliktų gražūs ir 

patikimi. 

Garantija gaminiams yra teikiama tik tuomet, jeigu buvo laikomasi šios naudojimo ir priežiūros instrukcijos

Dėkojame, kad įsigijote uab "ŠOPA" ga

Prašome perskaityti gamintojo instrukciją ir vadovautis patarimais, kaip tinkamai sumontu

juos prižiūrėti. Jeigu manote, kad pagal instrukciją visko atlikti nepavyks, prašome kreiptis į mus.
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MEDINIŲ BALDŲ  

NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

yra sukurti grožiui, efektyvumui ir Jūsų patogumui. Šis leidinys suteiks informacija apie 

Perskaitę jį, Jūs sužinosite, kaip juos prižiūrėti, ką daryti, kad jie kuo ilgiau išliktų gražūs ir 

Garantija gaminiams yra teikiama tik tuomet, jeigu buvo laikomasi šios naudojimo ir priežiūros instrukcijos

gaminių. 

Prašome perskaityti gamintojo instrukciją ir vadovautis patarimais, kaip tinkamai sumontu

juos prižiūrėti. Jeigu manote, kad pagal instrukciją visko atlikti nepavyks, prašome kreiptis į mus.
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NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA 

yra sukurti grožiui, efektyvumui ir Jūsų patogumui. Šis leidinys suteiks informacija apie 

Perskaitę jį, Jūs sužinosite, kaip juos prižiūrėti, ką daryti, kad jie kuo ilgiau išliktų gražūs ir 

Garantija gaminiams yra teikiama tik tuomet, jeigu buvo laikomasi šios naudojimo ir priežiūros instrukcijos. 

Prašome perskaityti gamintojo instrukciją ir vadovautis patarimais, kaip tinkamai sumontuoti gaminius ir kaip 

juos prižiūrėti. Jeigu manote, kad pagal instrukciją visko atlikti nepavyks, prašome kreiptis į mus. 
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1. GAMINIŲ SARAŠAS 

UAB "ŠOPA" gamina įvairių matmenų ir konfigūracijų baldus ir virtuvinius komplektus. Visi baldai dažniausiai 
gaminami iš klijuoto medžio masyvo (1pav.) (pušis, uosis, ąžuolas),  staliaus plokštės su ąžuolo lukštu ir MDP 
su ąžuolo lukštu. Stalčiai dažniausiai gaminami iš klijuoto medžio masyvo (pušis, uosis, ąžuolas). Baldų ir 
virtuvinių pagrindinės furnitūros naudojamos austrų firmos “Blum” ir vokiečių firmos “Hettich” baldinės 
furnitūros. Esant kliento poreikiui galima baldus pagaminti iš pigesnių medžiagų, pavyzdžiui, korpusą 
gaminant iš LMDP (Laminuotos medienos drožlių plokštės), fasadą iš medžio masyvo, bei stalčius montuojant 
austrų firmos “Blum” Tandembox antaro. 

1 pav. klijuotas medžio masyvas                                                                2 pav. staliaus plokštė 

 

Stalių plokštė (2pav.) pasižyminti daugeliu masyvo privalumų. Ji gaminama iš dygiuotų medžių tašelių, 
suklijuotų į vieną skydą. Stalių plokštės kokybė priklauso nuo tašelių gamybos tikslumo. Kuo panašesnė jų 
spalva ir faktūra, tuo skydas atrodo vientisesnis, o iš jo pagamintas baldas panašesnis į pagamintą iš masyvo. 
Medžio rūšis ir tašelių apdirbimo sudėtingumas lemia korpusinių baldų iš stalių skydo kainą. 

MDP (3pav.) (Medienos drožlių plokštė) yra gaminamos paprastos, bei drėgmei atsparios. Tai trijų sluoksnių, 
supresuota, nušlifuota medienos drožlių plokštė, atitinkanti EN312. Tai auščiausios kokybės žaliava baldų 
gamyboje. 

MDF (4pav.) (vidutinio tankio plaušo plokštė) yra gaminama iš medžio pluošto rišančių medžiagų, veikiant jas 
aukšta temperratūra ir aukštu slėgiu.  

3 pav. MDP plokštė                                                                  4 pav. MDF plokštė 
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Laminuotos medienos drožlių plokštės naudojamos baldų gamybai. LMDP (5pav.) plokštės yra gaminamos iš 

paprastos medienos drožlių plokštės (E-1 emisijos klasė). Karšto preso pagalba abi pusės apklijuojamos 

laminatu - popieriumi, įmirkytu melamino derva. Laminuotas LMDP paviršius tampa atsparus drėgmei ir 

aukštesnei temperatūrai. LMDP paviršius gali būti lygus, matinis, medienos ar apelsino žievelės tekstūros. 

Pasirinkti galima iš plačios spalvų ir tekstūrų paletės. 

5 pav. LMDP plokštė 

2. BALDŲ EKSPLOATAVIMAS 

2.1. BALDŲ SAVYBĖS 

Miediena yra natūrali medžiaga, todėl skirtingų baldų atspalviai gali šiek tiek skirtis. Jei baldai buvo 

pagaminti/pirkti ne vienu metu, jie gali būti paveikti aplinkos veiksnių, gaminiai gali būti praradę savo pradinę 

išvaizdą ir atspalvį. 

Dėl vidaus patalpose naudojamų įvairių šildymo sistemų, medinių detalių sujungimo vietose gali atsirasti 

mikroplyšių. Dėl medienos plėtimosi ir traukimosi bendri baldų matmenys gali būti šiek tiek skirtingi. 

2.2. BALDŲ LAIKYMAS 

 

Baldai turi būti statomi sausose, vėdinamose patalpose (aplinkos temperatūra: nuo 5 iki 35oC, santykinis oro 

drėgnumas: 30 – 75%). Nuo karšto oro baldai gali perdžiūti ir deformuotis. 

Baldai neturi būti glaudžiami prie drėgnų sienų ir šildymo įrenginių. 

Baldus reikia saugoti nuo: 

• Tiesioginių saulės spindulių; 

• Tiesioginio garų poveikio baldų paviršiams; 

• Mechaninio poveikio: vengti smūgių, nebraižyti paviršių aštriais daiktais, pvz., negalima pjaustyti 

maisto produktų tiesiogiai ant stalviršio paviršiaus; 

• Skysčių poveikio: sudrėkintus paviršius būtina nedelsiant nusausinti; 

• Staigių temperatūros pokyčių; 
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• Aukštos temperatūros, pvz., nestatyti įkaitusių indų tiesiogiai ant stalviršio paviršiaus; 

• Atviros ugnies. 

2.3. BALDŲ PRIEŽIŪRA 

Natūralaus medžio baldus valykite minkšta, drėgna šluoste. Reikalui esant reikia naudoti įprastines 

neabrazyvines medinių paviršių priežiūrai skirtas valymo priemones, įpilant jas į vandenį. 

Siekiant išvengti vandens pažeidimų ir įsigėrusių dėmių atsiradimo, nešvarumus nuo baldų būtina pašalinti 

nedelsiant. Labai svarbu paviršių po to iš karto nusausinti sausu audeklu. 

Baldų atnaujinimui reikia naudoti baldų priežiūrai skirtas priemones pagal ant pakuotės nurodytą specialią 

paskirtį ir vadovaujantis naudojimo taisyklėmis. Jokiu būdu negalima naudoti stiprių valymo priemonių, kurių 

sudėtyje yra amoniako, alkoholio arba minkštiklių. 

Būtinai reikia pasirūpinti, kad baldai dažnai ilgą laiką nekontaktuotų su alkoholiu, kava bei kitomis ryškią 

spalvą turinčiomis medžiagomis. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte baldų aštriais daiktais. Garantija 

neapima mechaninių ir skysčių bei karščio sąlygotų pažeidimų. 

Stiklinių paviršių priežiūrai naudoti tik specialias, neturinčias kietų dalelių, valymo priemones. 

Metalinius paviršius valyti specialiomis valymo priemonėmis, neturinčiomis kietų dalelių ir balinimo savybių. 

Nuvalius buitinės chemijos valymo priemonėmis, paviršių nuvalyti švariu, sudrėkintu vandenyje audiniu bei 

nušluostyti sausiu audiniu. 

2.4. BALDŲ NAUDOJIMAS 

Ant baldų durų ir stalčių draudžiama tvirtinti ar kabinti papildomus krūvius. Siekiant išvengti spintų durų vyrių 

ir stalčių deformacijos, baldų duris ir stalčius reikia uždaryti be triukšmo ir laikyti uždarus. 

Ant baldų draudžiama statyti karštus daiktus be specialaus padėklo. Ant baldo išsiliejusį skystį reikia 

nedelsiant pašalinti švaria sausa šluoste. 

Pjaustant ant medinio stalo, būtina naudoti pjaustymo lentelę. 

Perkeliant baldus iš vienos vietos į kitą, juos reikia pakelti, o ne traukti grindimis. Nuo traukimo gali 

deformuotis baldų sujungimų vietos. 

3. GARANTIJA IR TERMINAI 

3.1. UAB "ŠOPA" SUTEIKIAMA GARANTIJA 

    3.1.1. Visiems baldams ir jų dalims suteikiama 2 metų grantija 

3.2. GARANTIJA NUTRŪKSTA, KAI: 

    3.2.1. Baldai naudojami ne pagal paskirtį ir nesilaikant instrukcijos reikalavimų ir nepaisant rekomendacijų; 

    3.2.2. Baldai buvo papildyti ne jiems skirtomis detalėmis; 
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    3.2.3. Baldai buvo pažeisti juos netinkamai naudojant, laikant arba asmeniškai pirkėjui transpartuojant; 

    3.2.4. Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų; 

    3.2.5. Baldai buvo netinkamai prižiūrimi; 

    3.2.6. Baldų montavimą ir surinkimą atliko pirkėjas arba tretieji asmenys. 

3.3. GARANTIJA NETAIKOMA: 

    3.3.1. Natūraliam prekės susidevėjimui ir išblukimui; 

    3.3.2. Natūralių medžiagų tekstūros ir atspalvio nevienodumui; 

    3.3.3. Priežiūros darbams, kurių būtinybė paaiškėjo jau prasidėjus garantiniam laikotarpiui; 

    3.3.4. Trapioms medžiagoms (stiklui, dirbtinėms medžiagoms ir t.t.). 

Dėmesio! 

• Garantija neteikiama, jeigu nėra įvykdytos sutarties sąlygos ir nebuvo laikomasi gamintojo reikalavimų ir 
rekomendacijų dėl gaminių montavimo, naudojimo ir priežiūros. 

• Garantinės priežiūros metu būtina peteikti baldų sąskaitą faktūrą. 

 


