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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

CRYSTALS MONOLITHS

USE
Crystals Monolith shall be used vertically standing on a base. It is a decorative, freestanding 
object. It is not destined for construction purposes or to bear additional loads. Do not lean 
against it or hang any items on it. Crystals Monolith is made of stainless steel (inox) for indoor 
and outdoor use. Sharp objects may scratch its 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 regularly 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 3M Stainless Steel Cleaner. As an alternative, you can use a window cleaner 
based on alcohol, spirit or extraction naphtha.
Note: During the assembly, keep small mounting elements out of the reach of children due to the 
risk of swallowing.

UŻYTKOWANIE
Crystals Monolith należy użytkować w pozycji stojącej- na podstawie. Jest to obiekt ozdobny, 
wolnostojący, nieprzeznaczony do celów konstrukcyjnych oraz przenoszenia dodtakowych 
obiciążeń. Nie należy opierać się o obiekt ani zawieszać na nim żadnych dodatkowych przedmiotów. 
Jest to obiekt wykonany ze stali nierdzewnej (Inox), przeznaczony do użytku wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń. 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 regularnie przecierać 
suchą, miękką ściereczką z mikrofibry, dedykowaną do delikatnych powierzchni (jak najwyższej 
jakości). Do trudniejszych zabrudzeń (np. odciski palców) zalecamy użycie produktu firmy 3M – 
Stainless Steel Cleaner. Alternatywą jest zastosowanie płynu do mycia szyb na bazie alkoholu, 
spirytusu lub benzyny ekstrakcyjnej.
Uwaga: Podczas montażu należy przechowywać drobne elementy montażowe z dala od dzieci, ze 
względu na niebezpieczeństwo połknięcia.



  ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
Place the wooden crate near the object’s final location. 
Remove top and side panels of the crate fixed with the screws.
Take out the object from the crate. Turn the object 90 degrees upwards ans place it on the 

floor on its base.
Attention! Due to the object’s dimensions and weight (~36-64kg) it is recomended to provide 

min. 2-3 people.
Place the object in the final location and position. Very carefully unwrap the protective foam.
Attention! It is forbiden to use knives and sharp tools, that might scratch the steel base’s 

surface.
In case of external use it is recomended to fix the object to the ground. To do so, use 

mounting holes in the base. Following assembly is a subject of separate technical project.

INSTRUKCJA MONTAŻU
Skrzynię transportową ustawić w pobliżu miejsca docelowego montażu obiektu.
Zdjąć wieko skrzyni oraz boczne panele przymocowane za pomocą wkrętów do drewna.
Wyciągnąć obiekt ze skrzyni odwracając o 90 stopni i stawiając go na podstawie.
Uwaga! Ze względu na wymiary i wagę obiektu (~36-64kg) obiektu rekomendowane są min. 

2-3 osoby do postawienia rzeźby.
Ustawić obiekt w docelowej lokalizacji. Bardzo ostrożenie odpakować obiekt z folii 

zabezpieczającej.
Uwaga! Zabronione jest używanie noży lub innych ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić 

powierzchnię obiektu.
W przypadku montażu na zewnątrz zaleca się przymocowanie obiektu do podłoża. W tym celu 

w podstawie obiektu znajdują się otwory. Szczegółowy montaż podlega osobnemu opracowaniu.

CRYSTALS MONOLITHS
CRYSTALS is a series of mirrored objects combining geometric shapes with 
smooth, softtransitions of inflatable metal forms. Polished surfaces curve 
the light and create a stunning game of reflections and shadows. Curved 
mirrored surfaces allow to get lost in reflections.
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Monolith 300
H: 300 cm / 188.1”
W: 90 cm / 35.4”
D: 55 cm / 21.6”

Monolith 250
H: 250 cm / 98.4”
W: 80 cm / 31.5”
D: 50 cm / 19.7”

Monolith 220
H: 220 cm / 86.6”
W: 70 cm / 27.5”
D: 45 cm / 17.7”
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