Pakiet seatings
Stool
H: 81cm / 31.9”
W: 90cm / 35.4”
D: 30cm/ 11.8”
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Mounting

Clasp system
Please note that the metal clips used to
connect elements are not symmetrical. Please
take it into account while assebling.
Die Klammern sind nicht symmetrisch. Bitte
beachte es während den Montage.
Stosowane klamry nie są symetryczne.
Uwzględnij to podczas montażu.

A
Bench S
H: 45cm / 17.7”
W: 60cm / 23.6”
D: 40cm/ 15.8”

shorter side
longer side

B

Bench M
H: 45cm / 17.7”
W: 110cm / 43.3”
D: 40cm/ 15.8”

E
C
Bench L
H: 45cm / 17.7”
W: 140cm / 55.1”
D: 40cm/ 15.8”

Materials
birch plywood
pine plywood
steel

Disassembly key usage

F

For disassembling use special disassembly
key. In order to dismantle the PAKIET seating
please slide the key under clips' pressed deformation and pull it. Please hold clips during
pulling to avoid bouncing off.
Um den PAKIET Sitzgelegenheit zu demontieren verwende einen Spezialschlüssel. Damit die
Klammer nicht zu schnell absprang muss sie
bei Demontage mit der Hand gehalten werden.
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W celu demontażu PAKIETU należy posłużyć
się specjalnym kluczem dołączonym do zestawu. Wsuń klucz do demontażu w wytłoczenie
w klamrze i użyj go jako dźwigni, by zwolnić
docisk klamry. Aby element nie odskoczył zbyt
gwałtownie, przytrzymaj go ręką.
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key placement

Avoid contact with fire.
Entgehen Sie Kontakt mit Feuer.
Unikać kontaktu z ogniem.

Assembly instructions

Montageanleitung

Instrukcja montażu

1 Hold elements „C” and „D” together at an
angle of 90 degrees and join them using 1 clip
„H”.

1 Die Elemente „C” und „D” unter 90 Grad
zusammenhalten und mit den Klammern "H" zu
schliessen.

1 Elementy „C” i „D” złożyć ze sobą pod kątem 90 stopni, po czym spiąć je klamrą „H”

Place two other elements „C” and „D” and
join all 4 elements together using clips „H”. It
is important to leave one clip unplaced. Then
fit the element "B" and connect with the elements „C” and „D” using 4 clips "H".

Mit anderen „C” und „D” Elementen die
Handlung wiederholen und beide Sätze zu
verbinden. Eine von vierten Klammern nicht
geschlossen zu lassen. Danach das Element
„B” einschieben.

Place elements „E” and „F” in proper place
of each leg. Join them using clips „H”, leaving
one clip unplaced.

Von Hinten sind die Elemente „E” und „F”
hinzustellen und alles anhand von Klammern
„H” zu stabilieseren. Eine Seite von jede Beine
nicht geschlossen zu lassen.
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Sharp objects can scratch the surface.
Scharfe Gegenstände können die Oberfläche
zerkratzen.
Ostre przedmioty mogą zarysować powierzchnię.

Slip the elements "G" into legs and tighten
them with clips "H".
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Turn the bench upside down and fit the top
"A".
5

Do not stand on the seating.
Stehen Sie nicht auf der Sitzgelegenheit.
Nie stawać na ławce.

6 Using the clips "H" connect the top "A" with
the elements „C” and „D”.
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4 In die Beine die Fusselelemente „G”
einzuführen und mit den Klammern "H" zu
schliessen.

Der Sitzgelegenheit umkehren und von
oben eine Platte "A" aufzulegen.
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6 Der Platte "A" mit den Klammern "H"
abzuschliessen.

2 Przyłożyć pozostałe elementy „C” i „D”
i usztywnić konstrukcję wpinając kolejne 2
klamry. Ważne, aby pozostawić jedną klamrę
niewpiętą. Następnie wsunąć element „B”
i spiąć go 4 klamrami z elementami „C” i „D”.
3 Do każdej z nóg przysunąć elementy „E”
i „F”. Spiać je klamrami, pozostawiając jedną
stronę niewpiętą.
4 W nogi od góry wprowadzić stopki „G”.
Ustabilizować je wpinając klamry "H".
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Obrócić ławkę i od góry nałożyć blat „A”.

6 Za pomocą klamer "H" spiąć blat z elementami "C" i "D".

USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

BETRIEBS- UND PFLEGEANLEITUNG

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI

Furniture shall be assembled according to enclosed
manual.
Before starting the usage, carefully polish edges with
included sand paper.
Do not use detergents to clean the furniture!
Do not spill alcohol, heavily staining or corrosive liquids over the furniture. It can irreversibly affect the
surface structure.
Caution! Raw wood swells when wet.

Die Möbel sollten in Übereinstimmung mit den beiliegenden Montageanleitung einbauen. Vor Gebrauch Kanten mit dem Schmirgelpapier sorgfältig schleifen. Nicht
waschen die Möbel mit Reinigungsmittel! Achten darauf
kein Alkohol oder anderen stark färbenden und ätzend
Substanzen auf den Möbeln zu verschütten. Dies kann
die Struktur der Oberfläche irreversibel beeinflussen. Achtung! Das Holz schwillt durch Feuchtigkeit.

Meble należy złożyć zgodnie z załączoną instrukcją
montażu. Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie
przeszlifuj krawędzie dołączonym do paczki papierem
ściernym. Nigdy nie myj mebli detergentami! Uważaj,
żeby na meble nie rozlać alkoholu lub innych substancji silnie barwiących i żrących. Może to nieodwracalnie
wpłynąć na strukturę ich powierzchni. Uwaga! Surowe
drewno pęcznieje pod wpływem wilgoci.

Reinigung und Wartung:

Czyszczenie i pielęgnacja - dobrze wiedzieć:

Unprocessed, raw plywood is a durable material by nature. For better protection against moisture and stain,
for care and conservation you can impregnate, paint,
varnish or lacquer it.
On regular basis raw wood surface needs only regular
dusting. You can also clean it with a damp cloth. In
case of old and visible stains, please use the properly
grained sand paper.
Caution! This product should not be used in humid
spaces!

Unbehandelte, roh Sperrholz ist ein strapazierfähiges
Naturmaterial, das kann einen besseren Schutz gegen
Feuchtigkeit und Flecken zu bieten, Wartung und Pflege, imprägnieren, streichen, flecken oder lackieren.
Meistens sollten die Oberflächen nur von Rohholz abgesaugt werden. Es ist auch mit einem weichen, leicht
feuchten Tuch abwischen. Im Falle von sehr inveterate Verunreinigungen und Flecken, ist es angebracht,
Schmirgelpapier spezifizierten Bereich zu verwenden.
Achtung! Das Produkt ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet!

Niewykończona, surowa sklejka jest naturalnie trwałym materiałem, który możesz, dla zapewnienia lepszej ochrony przed wilgocią i plamami, konserwacji i
pielęgnacji, impregnować, malować, bejcować lub lakierować. Z reguły powierzchnie z surowego drewna
należy jedynie odkurzać. Możliwe jest również przecieranie miękką, lekko wilgotną ściereczką. W przypadku
silnie zastarzałych zanieczyszczeń i widocznych plam
właściwe jest użycie papieru ściernego o odpowiedniej
gramaturze.
Uwaga! Produkt nie nadaje się do używania w wilgotnych pomieszczeniach!

Complaints and returns:

Reklamationen und Rücksendungen:

Products made of raw plywood may show natural
cracks, rings and rough texture on the surface.
Warranty covers only furniture used in home and office
environment. It applies to material and manufacturing
process related defects of PAKIET collection pieces.
Purchase receipt is necessary to claim a complaint!
Warranty does not cover:
- products stored in poor conditions, used and assembled incorrectly, self-altered or cleaned with inappropriate cleaning supplies. Always follow assemble,
installation and cleaning leads
- damages caused by random accidents i.e. fire or
flood
- scratches, cuts, cracks as well as mechanical damages caused by user
- damages due to negligance or inappropriate usage
such as use in conditions other than domestic; use inadequate with purpose or inadequate with manual
modifications and construction changes of the
product without permission of Zieta Prozessdesign
Sp. z o.o.
- warranty does not cover the product stored outdoor,
in damp environment or used in conditions other than
home and office
- Zieta Prozessdesign Sp. z o.o. does not take responsibility for damages caused during delivery organized
by customer himself.

Produkte von rohem Sperrholz können die natürliche
Risse, Getreide und raue Textur auf ihrer Oberfläche
aufweisen.
Die Reklamation enthaltet die Möbel nur im Hause
und im Büro verwendet und enthaltet Mängel in Material und Verarbeitung von einzelnen Elementen aus
einer PAKIET-Serie. Kaufnachweis ist die erforderliche
Grundlage für die Ansprüche der Reklamation.
Die Reklamation enthält nicht:
- Produkte, die unsachgemäß gelagert wurden, missbräuchlich verwendet, installiert, verändert oder mit
ungeeigneten Reinigungsmitteln gereinigt werden. Befolgen Sie die Anweisungen für die Montage, Installation und Wartung von Produkten.
- Schäden, die durch Unfälle, zum Beispiel Feuer, Überschwemmung verursachten werden
- Kratzer, Schnitte, Risse und mechanische Schäden
durch Schlag oder Sturz verursachte aus der Schuld
des Benutzers.
- Produkt Schaden durch Fahrlässigkeit oder unsachgemäße Verwendung, z.B. Anwendung bei anderen als
inländische Bedingungen oder mit Betriebs- und Montageanleitung übereinstimmend.
- Technische Änderungen und Änderungen im Produktdesign, sowie irgendeine Änderungen ohne Zustimmung von Zieta Prozessdesign Sp. z o.o.
- Produkte aufbewährten an der frischen Luft oder im
feuchten Umgebung
- Zieta Prozessdesign Sp. z o.o. ist nicht für
Schäden die während Transport der gekauften
Ware zum Hause verursacht werden verantwortlich, wenn ein Kunde es auf eigene Faust organisiert.

Cleaning and care tips:

CAUTION:
PLEASE DO NOT SEND BACK PURCHASED ITEMS PRIOR TO CONTACTING US AT sales@zieta.pl OR CALLING +48 669 609 061. PLEASE READ THE MANUAL
THOROUGHLY. WHILE CLAIMING DAMAGE, PLEASE ENCLOSE A DETAILED DESCRIPTION ALONG WITH PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION, OTHERWISE THE CLAIM
MAY NOT BE CONSIDERED.
People and environment:
Our products are made of 100% recyclable resources.
Once worn out, products can be recycled or turned
into energy. Contact us if you don’t know what to do
with your old furniture.

HINWEIS:
VOR RÜCKSENDUNG DES PRODUKTS KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE PER E-MAIL ODER TELEFONISCH,
ANDERNFALLS KANN IHRE REKLAMATION NICHT BEARBEITET WERDEN. E-MAIL: SALES@ZIETA.PL ODER
TELEFON: +48 669 609 061. BITTE LESEN SIE DIE
GEBRAUCHSANLEITUNG. WENN EINE REKLAMATION
EINREICHEN, BITTE EINE DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER SCHÄDEN MIT FOTODOKUMENTATION
BEILEGEN, ANDERNFALLS KANN IHRE REKLAMATION
NICHT BERÜCKSICHTIGT WERDEN.
Mensch und Umwelt:
Unsere Produkte werden aus 100% nachwachsenden Rohstoffen. Als Ergebnis kann der Verbrauch für
das Recycling oder energetische Verwertung bestimmt werden. Wenn Sie nicht wissen, was mit Ihren alten
Möbeln zu tun - wenden Sie sich an uns.

Zieta Prozessdesign Sp. z o.o.
sales@zieta.pl
+48 669 609 061

ul. Moniuszki 29/2
51-610 Wroclaw
Poland

Pakiet seatings

Reklamacje i zwroty:
Produkty wykonane z surowej sklejki mogą posiadać na
swej powierzchni naturalne pęknięcia, słoje oraz chropowatą fakturę.
Reklamacja uwzględnia wyłącznie przedmioty użytkowane w warunkach domowych i biurowych, i obejmuje
wady dotyczące materiałów i wykonania poszczególnych elementów z kolekcji mebli PAKIET.
Dowód zakupu jest wymagany jako podstawa roszczeń
reklamacyjnych!
Reklamacja nie uwzględnia:
- produktów, które były nieodpowiednio przechowywane, nieprawidłowo użytkowane, montowane, przerabiane lub czyszczone przy użyciu nieodpowiednich
środków czystości. Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących montażu, instalacji i pielęgnacji produktów.
- szkód spowodowanych przez wypadki losowe, np. pożar, zalanie
- zarysowań, nacięć, pęknięć, a także uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek uderzenia lub
upadku z winy użytkownika.
- uszkodzeń produktu powstałych na skutek zaniedbania lub nieodpowiedniego użytkowania, jak np. używania w warunkach innych niż domowe lub niezgodne z
przeznaczeniem, z instrukcją obsługi i montażu
- modyfikacji i zmian konstrukcji produktu, jak również
jakichkolwiek modyfikacji i zmian dokonywanych bez
zgody Zieta Prozessdesign Sp. z o.o.
- reklamacja nie ma zastosowania, jeżeli produkt był
przechowywany na wolnym powietrzu lub w wilgotnym
otoczeniu lub wykorzystywany w warunkach innych niż
domowe czy biurowe
- Zieta Prozessdesign Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu zakupionego towaru do domu, jeśli klient organizuje go
we własnym zakresie.
UWAGA:
PROSIMY NIE ODSYŁAĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW
PRZED UPRZEDNIM SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z NAMI
POD ADRESEM: sales@zieta.pl LUB TELEFONICZNIE:
+48 669 609 061. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. ZGŁASZAJĄC REKLAMACJĘ, PROSIMY O ZAŁĄCZENIE DOKŁADNEGO
OPISU USZKODZENIA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNĄ, W PRZECIWNYM RAZIE PAŃSTWA REKLAMACJA NIE ZOSTANIE UWZGLĘDNIONA.
Ludzie i środowisko:
Nasze produkty są wykonane z surowców 100% odnawialnych. Dzięki temu po zużyciu mogą być przeznaczone do recyklingu lub odzysku energetycznego. Jeśli
nie wiesz co zrobić ze swoim starym meblem - zgłoś
się do nas.
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