
 

 

MALOWi metallmööbli 

kasutusjuhend 

✓ Mööbli kasutamisel tuleks lähtuda selle sihtotstarbest. 

✓ Kui tegemist ei ole niiske keskkonna jaoks mõeldud eritoodetega 

(näiteks ujula riietusruumi mõeldud kapid), tuleks mööbel 

paigutada kuiva ruumi, kus puudub vahetu kokkupuude niiskusega. 

✓ Pärast mööbli põrandale paigaldamist tuleks see loodi seada, 

kasutades näiteks mööbli jaoks mõeldud kiilusid või reguleerida 

kruvidega selle jalgu. 

✓ Mööbli puhastamiseks kasutada kaubanduses pakutavaid 

pindaktiivseid puhastusaineid, mis ei sisalda kloori. 

NB! 

Mitte kasutada puhastamiseks lämmastikku, karbamiidi või 

ftalaate sisaldavaid orgaanilisi lahusteid, kuna need võivad 

kahjustada kattekihti. 

✓ Põrandate pesemisel kanda hoolt, et vesi ei satuks kappide 

soklitesse – pühkige põrandat ümber toote. 
✓ Ärge laske mööblil seista märjal põrandal. 

✓ Ärge hoidke kappides niiskeid ega märgi esemeid, eriti selliseid, mis 

sisaldavad korrosiivseid aineid nagu sool, kui tegemist ei ole selleks 

kohandatud erimööbliga. 

Selle nõude eiramisel võib toodetel tekkida rooste. 

✓ Puhastage laudade pealsed tavalise puitlaastpindade 

puhastamiseks ettenähtud puhastusainega. Kui lauale peaks 

sattuma vett või muid vedelikke, kuivatage see lapiga. 

KESKKONNAKAITSE 

1. Jäätmekäitlus 

Pärast toote pakendist eemaldada eraldada sellest jäätmed: 
- kartong, paber; 

- venivkile; 

- polüpropüleenteip; 

- metallsildid; 

- vahtpolüstüreen; 

- puitalus. 

Need materjalid saab viia jäätmekogumispunkti, kus need töödeldakse 

ümber või hävitatakse. Osa materjalidest, näiteks kartongi, 

vahtpolüstüreeni või puitalust saab uuesti pakendamiseks kasutada. 

 

2. Kasutatud toodete utiliseerimine 

Kui toote kasutusiga on läbi, siis tuleb mõelda sellele, kuidas sellest 

keskkonda võimalikult vähe kahjustades vabaneda. Kui see liiga raske 

või kulukas ei ole, siis võib toote osadeks lahti võtta ja vastavasse 

jäätmekogumispunkti toimetada. 

Meie valmistatud toodetest võivad (sõltuvalt tootest) tekkida järgmised 

jäätmed: 

a) terasemurd (tsingitud, nikli või pulbriga kaetud teras, roostevaba 

lehtteras); 
b) mitteraudmetallid; 

c) plastik; 

d) klaas; 

e) mineraalvill; 

f) puitlaastud; 

g) puit; 

h) kasutatud elektriosad (ventilaatorid, kütterestid, elektrijuhtmed); 

i) luminofoorlambid. 

Eespool loetletud materjalid tuleb anda üle pädevale üksusele, kelle 

ülesanne on need keskkonnasõbralikult ümber töödelda või hävitada. 
 

Jäätmekogumispunktide töö korraldamise eest ja nende asukohtadest 

teavitamise eest vastutavad kohalikud omavalitsused. 
 

Keskkonna seisund sõltub meie kultuurist ja 
keskkonnakaitse tähtsuse mõistmisest. 
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➢ Jaotage riiulite koormus ühtlaselt ja ilma ohutusnäitajaid ületamata (vt 

tabelit). 

➢ Ärge toote pealisplaadile midagi asetage – see ei ole mõeldud riiulina 

kasutamiseks. 
➢ Tiibustega toote ustele ei tohi toetuda ega sinna näiteks rõivaid riputada, 

kuna see viib kapi tasakaalust välja ja see võib ümber minna. 
➢ Jaotage töökojamööbli sahtlite koormus ühtlaselt ja ilma ohutusnäitajaid 

ületamata 
(veeremisel kuni 20 kg, libistamisel kuni 15 kg). 

➢ Pange toode kokku vastavalt koostejuhistele ja järgige muid juhendis 

toodud täiendavaid nõuandeid. 

NB! Pretensioonide korral küsime teilt toote valmistanud isiku numbrit ja valmistamise 
kuupäeva. Leiate selle teabe toote tagaküljelt (üleval paremast nurgast). 

Ohutu kasutamine 

Enne kasutama asumist tuleks mööbel loodi seada, pöörates erilist 
tähelepanu sellele, et see ei oleks funktsionaalse osa suhtes kaldu. 

Pikendatavate komponentidega tooted tuleks ohutuse huvides seina külge kinnitada. 

 
 

 

Riiulite ohutu koormamine 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laius 

Tugevdus Laius 
(mm) 

Riiuli 
paksus 
(mm) 

Kande-
võime 
(kg) 

 
 Praegune 

Kuni 
1000 

Kuni 25 80 

Kuni 30 100 

Kuni 
1200 

Kuni 25 70 

Kuni 30 85 

 

Puudub 

Kuni 
1000 

Kuni 25 40 

Kuni 30 55 

Kuni 
1200 

Kuni 25 35 

Kuni 30 50 

 

Eriotstarbega toodete puhul tuleb täiendavalt tutvuda vastava 

toote kasutusjuhendiga. 

 

Loodame, et jääte meie toodetega rahule! 

 

      
 

TÖÖKOJAMÖÖBEL 

BÜROOMÖÖBEL 

➢ Jaotage riiulite koormus ühtlaselt ja ilma ohutusnäitajaid ületamata (vt tabelit). 

➢ Paigaldage sahtlid kõigepealt kapi alumises osas asuvatele relssidele. Sahtleid ja 
riiuleid võib välja tõmmata ainult ükshaaval (mitut sahtlit korraga välja 
tõmmates võib kogu kapp ümber kukkuda). Samuti tuleb riiulite koormus 
ühtlaselt jaotada ohutut koormust 

– 30 kg – ületamata. 

➢ Kõige pealmist plaati ei tohi koormata, kuna see ei toimi riiulina (v.a kui tootel 
on tehases valmistatud lauaplaat). 

➢ Tiibustega toote ustele ei tohi toetuda ega sinna näiteks rõivaid riputada, 
kuna see viib kapi tasakaalust välja ja see võib ümber minna. 

➢ Kui kapil on liuguksed, siis tuleb nende liigutamisel ettevaatlik olla, et neid 
mitte külgede vastu välja tõmmata. Lukustage kapp, kui olete ukse täpselt 
lukustusasendisse tõmmanud. 

➢ Liistustega kapil ei tohi toetuda selle ruloomatile ning uks tuleb sulgeda 

ühtlaselt ja ilma seda järsult tõmbamata. 
➢ Kui kapis on riiete riputamiseks mõeldud torud, siis hoiduge ohutut koormust – 

20 kg – ületamast. Riidenagi maksimaalne ohutu koormus on kuni 3 kg. 
➢ Paigaldage kapi pealisplaadid stabiilselt ning kinnitage need selliselt, et need 

maha ei saaks libiseda. Võite selleks kasutada kahepoolset teipi või kruvisid. 
➢ Pöördriiuleid tuleb pöörata ühtlaselt ning ilma järsult ja liiga kiiresti tõmbamata. 

Jaotage riiulite koormus kogu nende pikkuses ühtlaselt ja ilma ohutusnäitajaid 
ületamata (kuni 60 kg). 

➢ Jaotage raamaturiiulite koormus ühtlaselt ja ilma ohutusnäitajaid ületamata 
(vt tabelit). Ühepoolsete riiulite ümbermineku ennetamiseks kinnitage need 
seina, alus vms külge. 

➢ Laudade kasutamiseks tuleb need kõigepealt koostejuhiseid täpselt järgides 

täielikult kokku monteerida. Jaotage laudade ja lauaplaatide koormus 
ühtlaselt ja ilma ohutusnäitajaid ületamata (kuni 150 kg). Jaotage 
lauasahtlite koormus ühtlaselt ja ilma ohutusnäitajaid ületamata 
(madalate sahtlite puhul – 25 kg ja kõrgete sahtlite puhul – 60 kg). 

➢ Kui tootel on klaasist osi, siis olge nende käsitsemisel ettevaatlik ja hoolikas. 
Klaasriiuleid ei tohi lüüa ning nende koormus (kuni 25 kg) peab ühtlaselt ja 
ohutult jaotuma. Klaasist lauaplaadi koormus (kuni 35 kg) peab ühtlaselt ja 
ohutult jaotuma. 

➢ Dokumentide jaoks mõeldud kapibokside puhul lähtuge 
kartoteegikappide kasutusjuhendist. 

OLMERUUMIDE 

MÖÖBEL 
 
➢ Ärge toetuge avatud kapiustele ega riputage neile näiteks riideid. 

➢ Kui kapis on riiete riputamiseks mõeldud torud, siis hoiduge ohutut koormust 
– 10 kg – ületamast. Riidenagi maksimaalne ohutu koormus on kuni 3 kg. 

➢ Kui kapp asub aluse peal, siis veenduge, et see oleks paigaldatud stabiilselt ja ei 

kõiguks. 

 


