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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.

CRYSTALS TABLE

USE
Crystals table is an object made of stainless steel (Inox) and acrylic table top. It is designed for 
indoor use, otherwise its surface might be subject to natural chemical processes. Do not expose 
the table top to high temperatures and chemicals, as these factors may cause deformations, 
damage to the surface or damage the structure of the material. Sharp objects can scratch the 
surface; such damage is not covered by the warranty. The maximum static load of the table is 100 
kg.  When using, crystals table should be placed on a flat surface. Do not step or sit on the table.
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 
regular alcohol-based window cleaner. Cleaning cloth should be fresh new, because old one may 
scratch the surface.
Acrylic table top (one-sided laminated):
To clean the countertop, use water at a temperature of up to 25 ° C with soap. The surface of 
the table top is delicate and easy to scratch, therefore it is important to wash or polish with a 
suitable material. Avoid sponges, rough cloths, scrapers, brushes, etc. For cleaning, use a soft 
microfiber cloth, which, in combination with lukewarm water and soap, will allow you to safely remove 
dirt without damaging the surface. Plexiglass, like other plastics, can become electrostatically 
charged. This results in the dust being attracted to the surface. It is worth protecting yourself 
against this phenomenon by using any publicly available antistatic liquid intended for plastics. Use 
a soft microfiber cloth to spread the agent.
Note: During the assembly, keep small mounting elements out of the reach of children due to the 
risk of swallowing.

UŻYTKOWANIE
Crystals table to obiekt wykonany ze stali nierdzewnej (Inox) i akrylowego blatu. Jest przeznaczony 
do użytku wewnątrz pomieszczeń, w przeciwnym razie jego powierzchnia może ulec naturalnym 
procesom chemicznym. Nie należy wystawiać blatu na działanie wysokich temperatur i środków 
chemicznych, ponieważ czynniki te mogą spowodować odkształcenia, uszkodzenie powierzchni 
czy też naruszenie struktury materiału. Przedmioty o ostrych krawędziach mogą porysować 
powierzchnię obiektu, tego rodzaju uszkodzenia nie są objęte gwarancją. Maksymalne statyczne 
obciążenie stołu to 100 kg.  Podczas użytkowania stół powinien być ustawiony na płaskim podłożu. 
Na stole nie należy stawać, ani siadać!
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 płynu do mycia szyb na bazie alkoholu. Ściereczka powinna być nowa i nieużywana, 
w przeciwnym wypadku może spowodować mikro zarysowania.
Akrylowy blat (jednostronnie laminowany): 
Do czyszczenia blatu należy stosować wodę w temperaturze do 25°C z dodatkiem mydła. Powierzchnia 
blatu jest delikatna i łatwo ją porysować, w związku z czym istotne jest mycie lub polerowanie 
odpowiednim materiałem. Należy unikać gąbek, szorstkich szmatek, skrobaczek, szczoteczek itd. 
Do czyszczenia należy stosować delikatna ściereczka z mikrofibry, która w połączeniu z letnią 
wodą i mydłem umożliwi bezpieczne usunięcie zabrudzeń bez ryzyka uszkodzenia powierzchni. 
Pleksiglas, podobnie jak inne tworzywa sztuczne, może zostać naładowana elektrostatycznie. 
Skutkiem tego jest przyciąganie przez powierzchnię kurzu. Warto zabezpieczyć się przed tym 
zjawiskiem, korzystając z dowolnego ogólnodostępnego płynu antystatycznego przeznaczonego 
do tworzyw sztucznych. Do rozprowadzenia środka należy użyć delikatnej ściereczki z mikrofibry.
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 table base from the crate and place it in the final location and position. Very 

carefully unwrap the protective foam from the metal fixing points.
Remove table top protecting plate.
Take out the table top and place it on the table base. Steel fixing points should be placed in 

the holes in table top. Keep it horizontaly. Do not lean the table top on the edge of the table 
top while moving.

Attention! Due to the object’s dimensions and weight (~90kg) it is recomended to provide 
min. 3 people for assembly.

Very carefully unwrap the protective foam.
Attention! It is forbiden to use knives and sharp tools, that might scratch the steel base’s 

and table top’s surface. Attention! A laminate in the form of a transparent foil has been 
applied on top side of the table top. It helps to protect the table top from scratches during 
use. DO NOT REMOVE THE LAMINATE!

INSTRUKCJA MONTAŻU
Skrzynię transportową ustawić w pobliżu miejsca docelowego montażu obiektu.
Zdjąć wieko skrzyni oraz boczne panele przymocowane za pomocą wkrętów do drewna.
Wyciągnąć ze skrzyni podstawę stołu i ustawić ją w docelowej lokalizacji. Ostrożnie odsłonić 

folię zabezpieczającą z metalowych punktów montażowych.
Zdjąć płytę zabezpieczającą blat.
Wyciągnąć blat ze skrzyni i nałożyć na metalową podstawę. Stalowe mocowania powinny 

znaleźć się w zagłębieniach w blacie. Podczas przenoszenia zachować pozycję horyzontalną 
blatu, nie należy opierać go na krawędziach.

Uwaga! Ze względu na wymiary i wagę blatu (~90kg) obiektu rekomendowane są min. 3 osoby 
do montażu blatu.

Bardzo ostrożenie odpakować obiekt z folii zabezpieczającej.
Uwaga! Zabronione jest używanie noży lub innych ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić 

powierzchnię obiektu. Uwaga! Na wierzchniej stronie blatu nałożony został laminat w postaci 
przezroczystej foli. Pomaga on zabezpieczyć blat przed zarysowaniami podczas użytkowania. 
NIE ZDEJMUJ LAMINATU!

CRYSTALS TABLE
CRYSTALS TABLE is a brand new concept and evolution of the diamond inspired series of 
objects. The inner part of the CRYSTALS table base, with its mirrored surfaces, creates 
a kaleidoscope, a curved reality.
In this way, people looking into the object experience acolorful optical illusion. The clear 
table top will expose the shapes of parametrically designedbase to present the purity 
of form.
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H: 73 cm / 28.7”
W: 110 cm / 43.3”
D: 220 cm / 86.6”
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