
Załącznik nr 4 do Regulaminu sklepu internetowego WoodPassion

Instrukcja użytkowania łóżek dla dzieci

(dalej: „Instrukcja”)

I. Informacje ogólne

1. Instrukcja, którą masz przed sobą, stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu sklepu internetowego
WoodPassion,  dostępnego  pod  adresem
https://pracowniawoodpassion.pl/index.php/sklep/regulamin/ i nie może być interpretowana w
oderwaniu od niego.

2. Instrukcja dotyczy Produktów dostępnych w sklepie internetowym prowadzonym przez Macieja
Pietrzaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WoodPassion Maciej Pietrzak, ze
stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Boduszewie nr 30e, kod pocztowy
62-095  Murowana  Goślina,  NIP:  7772661774,  REGON:  362221433,  zakład  produkcyjny  ul.
Przemysłowa  12  hala  2,  Murowana  Goślina  pod  adresem  www.prawcowniawoodpassion.pl
(dalej: „Sprzedawca”) z poniższych kategorii:

 łóżka piętrowe dla dzieci,

 antresole dla dzieci,

 łóżka parterowe dla dzieci,

zwanych dalej „Łóżkiem” lub „Łóżkami”.

3. W przypadku zamówienia Łóżka bez usługi  montażu,  przesyłka  zawierająca Łóżko,  powinna
zostać  rozpakowana  w ciągu 72 godzin.  Długotrwałe  przetrzymywanie  elementów Łóżka  w
kartonie, może spowodować uszkodzenia tych elementów.

4. W miarę możliwości, zalecane jest sprawdzenie przesyłki przy kurierze i – w razie zauważenia
uszkodzeń (w tym uszkodzeń opakowania), sporządzenie protokołu ze szkody oraz niezwłoczne
zawiadomienie Sprzedawcy.
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5. W przypadku zamówienia Łóżka bez usługi montażu, poczytuje się, że osoba dorosła zastana
przez  dostawcę  pod  wskazanym  adresem  dostawy,  jest  osobą  upoważnioną  do  odbioru
przesyłki i podpisania Protokołu odbioru Produktu.

II. Przeznaczenie Łóżek

1. Łóżka przeznaczone są do spoczynku statycznego dzieci w wieku od lat 3.

2. W przypadku łóżek piętrowych i antresol, na górnym stelażu nie powinno przebywać dziecko
poniżej 6. roku życia bez nadzoru osoby dorosłej.

3. Wytrzymałość statyczna dla każdego pojedynczego stelaża Łóżka wynosi 120 kg. Powyżej tego
obciążenia producent nie gwarantuje bezpiecznego użytkowania, z zastrzeżeniem pkt 4.

4. W przypadku wyboru opcji „wzmocnienie stelaża” wytrzymałość statyczna pojedynczego stelaża
wynosi 200 kg.

5. Na jednym stelażu może przebywać jedno dziecko.

III. Warunki użytkowania Łóżek

1. Łóżka są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz budynków.
2. Łóżka należy ustawiać na twardej i równej powierzchni, zapewniającej stabilność.
3. Dobierając  wysokość  materaca  należy  pamiętać,  że  materac  wchodzi  w  skrzynię  łóżka  na

wysokość 5 cm. Pozostała część będzie wystawać ponad skrzynię łóżka.  
4. Łóżka są przeznaczone do spoczynku statycznego i nie mogą służyć do innych celów, w tym do

zabaw dzieci (np. skakanie, zeskakiwanie, zwieszanie się z elementów, bieganie, gimnastyka,
budowanie namiotu i innych konstrukcji).

5. Nie należy pozostawiać bez opieki na górnym łóżku dzieci poniżej 6. roku życia.

6. W  celu  uniknięcia  ryzyka  zakleszczenia  dziecka  między  ścianą  a  Łóżkiem  i  ewentualnych
obrażeń ciała, należy umieścić Łóżko w bezpiecznej odległości od ściany.

7. Nie należy zmieniać konstrukcji Łóżek, w tym dokonywać montażu niezgodnie z instrukcją i
wprowadzać  własnych  rozwiązań,  zmieniających  konstrukcję  Łóżka,  ani  montować  żadnych
dodatkowych elementów np. siatek, linek, sznurków, haczyków oraz innych przedmiotów, które
mogą powodować ryzyko uduszenia, zranienia itp. 
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8. Nie należy umieszczać na Łóżku innych przedmiotów, niż służące do spoczynku statycznego, a
zwłaszcza twardych i ostrych przedmiotów (np. plastikowych zabawek, klocków, itp.).

9. Należy  chronić  Łóżko  przed  dostępem zwierząt.  Pazury  i  zęby  zwierząt,  jak  również  ostre
przedmioty (np. wystające guziki, nity, breloczki, suwaki i klucze) mogą uszkodzić Łóżko.

10. Łóżka nie należy stawiać na mokrej powierzchni, ani wieszać na nim mokrych przedmiotów.
11. Materiały i tkaniny barwiące, np. jeans, mogą farbować elementy Łóżka. 
12. Nie należy przemieszczać Łóżka w obecności dzieci. Podczas ewentualnego przemieszczania

Łóżka,  należy  zachować  szczególną  ostrożność.  Zaleca  się  demontaż  Łóżka  na  czas
przemieszczania.

13. Nie  należy  użytkować  Łóżka,  jeśli  jakikolwiek  jego  element  jest  załamany,  pęknięty  lub
brakujący.

14. Nie  należy  użytkować  Łóżka,  jeśli  jakiekolwiek  wkręty,  śruby  i  inne  mocowania  są
niekompletne, odkręcone lub niedokręcone. 

15. W przypadku podłóg podatnych na zarysowanie, zaleca się zastosowanie filcowych podkładek
ochronnych pod nogi Łóżka.

16. Prawidłowo skręcone według instrukcji i użytkowane zgodnie z zaleceniami Łóżka są trwałe,
jednak  ich  trwałość  zależy  od  sposobu  użytkowania,  przechowywania,  konserwacji  i
czyszczenia. 

17. Łóżek nie należy ustawiać  w odległości  mniejszej  niż  1,5 metra do czynnych źródeł  ciepła
jak grzejniki, piece, kominki, farelki, piecyki, kominki ekologiczne itp.

18. Każdy stelaż Łóżka powinien być przykręcony co najmniej w trzech miejscach do skrzyni łóżka.
W przypadku  łóżek  piętrowych zalecamy przykręcenie  ich do ściany w co najmniej  dwóch
miejscach. 

19. Antresola powinna być bezwzględnie przykręcona do ściany w co najmniej dwóch miejscach.
Bezwzględnie nie wolno użytkować  łóżek  typu antresola  bez przykręcenia ich do ściany co
najmniej  dwóch punktach. Do tego celu rekomenduje się metalowe kątowniki. 

20. Używanie Łóżek niezgodnie z przeznaczeniem i niniejszą Instrukcją może stanowić zagrożenie
dla zdrowia i życia oraz spowodować uszkodzenie elementów Łóżka.

IV. Pielęgnacja i konserwacja Łóżek

1. Należy regularnie sprawdzać mocowania Łóżka i dokonywać konserwacji.
2. Łóżko należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgoci i deszczu.
3. Wentylacja  w  pomieszczeniu  jest  niezbędna  w  celu  utrzymania  odpowiedniego  poziomu

wilgotności oraz w celu zapobiegania skropleniu się wilgoci. 
4. Łóżko powinno być przetrzymywane w temperaturze od 10 do 35 stopni Celsjusza i wilgotności

względnej powietrza wynoszącej 45%.
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5. Łóżko należy czyścić przecierając miękką, wilgotną szmatką. 

6. Do  konserwacji  Łóżka  nie  wolno  używać  żadnych  środków  chemicznych  na  bazie
rozpuszczalników.

V. Wyłączenie odpowiedzialności

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje: 

 użytkowania Łóżka niezgodnie z przeznaczeniem i niniejszą Instrukcją, 

 zamontowania Łóżka zamówionego bez usługi montażu niezgodnie z instrukcją montażu,

chyba że przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej.
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