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REKLAMATIONEN
Wenn das Produkt nicht Ihren Erwartungen entspricht oder es Grund zur 
Beanstandung gibt, wenden Sie sich bitte per E-Mail oder telefonisch an uns.
COMPLAINTS
If the product does not meet your expectations or there are grounds for a 
complaint, please contact us via e-mail or by telephone.
REKLAMACJE
Jeśli produkt nie spełnia Państwa oczekiwań lub są podstawy 
do reklamacji, bardzo prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

sales@zieta.pl
+48 785 911 861

TAFLA

USE
TAFLA should be wall-mounted according to the assembly instruction. It is made of stainless 
steel (Inox). It is designed for indoor use, otherwise its surface might be subject to natural 
chemical processes. Sharp objects can scratch the surface; such damage is not covered by the 
warranty.
MAINTENANCE
In order to avoid damaging the product’s surface, do not use agents containing cleaning 
particles, active chlorine, salt, fluorides, bromides, iodides, or acid- or bleach-based agents.
Stainless steel (Inox), glossy lacquered surfaces:
The object should be wiped with a dry, soft microfiber cloth dedicated to delicate surfaces (the 
highest possible quality). For more stubborn smudges (e.g. fingerprints), we recommend using 
regular, alcohol-based window cleaner. Cleaning cloth should be fresh new, because old one may 
scratch the surface.
Painted matt surfaces:
The object should be wiped with a moist, soft microfiber cloth and then dried. More stubborn 
smudges can be removed with a cloth and alcohol-based window cleaner.

GEBRAUCH
TAFLA ist gemäß den Installationsanweisungen an der Wand zu montieren. Er ist ein Objekt 
aus rostfreiem Stahl (Inox). Er ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen, da seine 
Oberfläche sonst natürlichen chemischen Prozessen ausgesetzt sein kann. Objekte mit scharfen 
Kanten können die Oberfläche des Objekts verkratzen, solche Schäden sind nicht durch die 
Garantie abgedeckt.
PFLEGE
Um eine Beschädigung der Produktoberfläche zu vermeiden, verwenden Sie bitte keine 
Reinigungsmittel die Reinigungspartikeln, aktives Chlor, Salz, Fluoride, Bromide, Iodide oder 
Mittel auf Säure- bzw. Bleichbasis beinhalten.
Edelstahl (Inox), glänzend lackierte Oberflächen:
Das Objekt sollte mit einem trockenen, weichen Mikrofasertuch abgewischt werden, das für 
empfindliche Oberflächen geeignet ist (höchstmögliche Qualität). Für hartnäckigere Flecken (z. 
B. Fingerabdrücke) sollte normaler Fensterreinigers auf Alkoholbasis verwendet werden. Das 
Reinigungstuch sollte frisch und neu sein, da ein altes Tuch die Oberfläche verkratzen könnte.
Lackierte matte Oberflächen:
Das Objekt sollte mit einem feuchten, weichen Mikrofasertuch abgewischt und anschließend 
getrocknet werden. Hartnäckigere Flecken können mit einem Tuch und einem Fensterreiniger auf 
Alkoholbasis entfernt werden.

UŻYTKOWANIE
TAFLA należy zamontować do ściany zgodnie z instrukcją montażu. Jest to obiekt wykonany ze stali 
nierdzewnej (Inox) lub stali węglowej. Jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w przeciwnym 
razie jego powierzchnia może ulec naturalnym procesom chemicznym. Przedmioty o ostrych krawędziach 
mogą porysować powierzchnię obiektu, tego rodzaju uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
PIELĘGNACJA
Z uwagi na możliwość uszkodzenia powierzchni produktu nie należy stosować środków zawierających 
drobinki czyszczące, aktywny chlor, sól, fluorki, bromki, jodki ani środków na bazie kwasów i wybielaczy.
Stal nierdzewna (Inox), powierzchnie lakierowane w połysku:
Obiekt należy przecierać suchą, miękką ściereczką z mikrofibry, dedykowaną do delikatnych powierzchni 
(jak najwyższej jakości). Do trudniejszych zabrudzeń (np. odciski palców) zalecamy użycie. Ściereczka 
powinna być nowa i nieużywana, w przeciwnym wypadku może spowodować mikro zarysowania.
Powierzchnie malowane matowe:
Obiekt należy przecierać wilgotną, miękką ściereczką z mikrofibry, a po przetarciu dokładnie osuszyć. 
Poważniejsze zabrudzenia należy usuwać ściereczką i płynem do mycia szyb na bazie alkoholu.
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Tafla 01
H: 225cm / 88.6” 
W: 100cm / 39.4”

Tafla 04
H: 123cm / 48.4” 
W: 64cm / 25.2”

Tafla 06*
H: 55cm / 21.6” 
W: 50cm / 55.1”

Tafla 02
H: 150cm / 59”
W: 97cm / 38.2”

Tafla 04.5*
H: 82cm / 32.3” 
W: 46cm / 18.1”

Tafla 03
H: 124cm / 48.8”
W: 79cm / 31.1”

Tafla 05*
H: 60cm / 23.6” 
W: 40cm / 15.8”

Tafla C1
H: 225cm / 88.6” 
W: 99cm / 39”

Tafla C4
H: 100cm / 39.4”
W: 50cm / 19.7”

Tafla C6*
H: 55cm / 21.6”
W: 50cm / 19.7” 

Tafla C2
H: 149cm / 58.6”
W: 94cm / 37” 

Tafla C4.5*
H: 87 cm / 34.3”
W: 58cm / 22.8”

Tafla C3
H: 124cm / 48.8”
W: 67cm / 26.4”

Tafla C5*
H: 55cm / 21.7”
W: 40cm / 15.7”
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Tafla IQ
H: 298cm / 117.3” 
W: 50cm / 19.7”

Tafla Q3*
H: 120cm / 47.2”
W: 60cm / 23.6”

Tafla Q1*
H: custom 
W: custom

Tafla Q2
H: 180cm / 70.1”
W: 60cm / 23.6”

 

* Selected Taflas are suspended on a single holder (E), while the other on two holders
* Wir hängen ausgewählte Tafla auf die Halterung (E), die anderen auf zwei Halterungen
* Wybrane Tafle zawieszamy na jednym uchwycie (E), pozostałe na dwóch uchwytach
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