
Część IV - b - meble wielkogabarytowe

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

MJP/Dep.FR.275

�omoda z ��zema szu�adami� �iez�a��� �iez�a�e� �o ����� �� � ���� � ��� s�ola�ka� sos�a�
fo��i� maho�iow�� mebel

�.

� �00�00 PL�wa��ość:

s�a� zachowa�ia ko�s��ukcji ba�dzo dob��. �a ścia�ce bocz�ej widocz�e jed��ie delika��e �ęk�ięcie d�ew�a i fo��i�u bieg�ące
��zez całą długość. W dol�ej części� ��awej ścia�ki bocz�ej d�ob�� ub��ek fo��i�u. Wa�s�wa w�kończe�iowa zma�owiała�
��ze�a��a� s�łowiała i ��zeba�wio�a� ��zekłamująca kolo��s��kę mebla. �ajwiększe ��ze�a�cia w �a��i �óg.
Z a l e c e � i a�  u w a g i:  P�og�am ��ac:
�. �okume��acja fo�og�a�cz�a s�a�u zachowa�ia.
2. Uzu�eł�ie�ie małego ub��ku fo��i�u.
�. Uzu�eł�ie�ie �ęk�ięcia.
�. Ocz�szcze�ie z zab�udzeń i usu�iecie wa�s�w� w�kończe�iowej.
�. Poli�u�owa�ie �a w�soki �oł�sk.
[��.0�.2020]

S�a� zachowa�ia: 

MJP/Dep.FR.283

Biblio�eczka - wi����a� �iez�a��� �iez�a�e� ��zed ����� �2��2 � 8� � 28 (�ads�awa) � �� �
�2 � �� (�ods�awa)� s�ola�ka� d�ew�o� szkło� mebel

2.

� 000�00 PL�wa��ość:

mebel o s�abil�ej ko�s��ukcji. �a ścia�kach bocz��ch �ods�aw� widocz�e delika��e s�ęka�ia d�ew�a i fo��i�u. W lewej
szu�adzie b�ak wew�ę��z�ej ��zeg�od�. Blacha �a cokole delika��ie �ofalowa�a i �ow�gi�a�a. B�ak �ółek. S�a� zachowa�ia
oklei� �o ws�ę���ch oględzi�ach �ależ� oce�ić jako dob��. Mebel w�maga dokład�ego „obs�uka�ia” w celu w�k��cia
ods�ojeń. Jed��e zlokalizowa�e ods�oje�ia w�s�ę�ują w miejscach łączeń �amiaków ko�s��uując�ch d�zwiczki. Małe ub��ki
fo��i�u w�łącz�ie �a b�zegu �ł��� wie�zch�iej �ods�aw�. Poli�u�a z delika���mi ��ze�a�ciami i za��sowa�iami� zab�udzo�a. ��a
szu�ad zab�udzo�e z w�kwi�ami g�z�ba �leś�iowego. B�ak możliwości oce�� fu�kcjo�al�ości zamków. �ka�i�a zab�udzo�a� w
gó��ej i dol�ej części �oze�wa�a. Jed�a �od�ó�ka �ółki �ęk�ię�a w miejscu wbicia gwoździa. �locek d�s�a�sow� blokując�
d�zwiczki �ads�awki w�łama��.
Z a l e c e � i a�  u w a g i:  P�og�am ��ac:
�. �okume��acja fo�og�a�cz�a s�a�u zachowa�ia.
2. �ez��fekcja mebla i usu�iecie w�kwi�ów g�z�ba �leś�iowego.
�. �emo��aż ścia�ki ��l�ej �ads�awki.
�. �emo��aż d�zwi.
�. �emo��aż oszkle�ia.
�. Skleje�ie s�ękań.
�. Podkleje�ie luź��ch fo��i�ów.
8. Uzu�eł�ie�ie ub��ków fo��i�u.
�. Wkleje�ie klocka d�s�a�sowego.
�0. �emo��aż i skleje�ie �od�ó�ki.
��. Ocz�szcza�ie z zab�udzeń.
�2. Częściowe usu�ięcie �oli�u��.
��. Poli�u�owa�ie �a w�soki �oł�sk (s��o�a zew�ę��z�a mebla). 
��. Zabez�iecze�ie kilkoma wa�s�wami �oli�u�� w�ę��za mebla.
��. �a��awa zamków i do�obie�ie klucz�.
��. �o�obie�ie �ółek z d�ew�a sos�owego lub sos�owego fo��i�owa�ego maho�iem.
��. W�mia�a �ka�i�� �a ścia�ce ��l�ej (w kolo�ze od�owiadając�m �o��zebom eks�oz�c�j��m).
�8. Mo��aż mebla.
[��.0�.2020]

S�a� zachowa�ia: 

S�s�em muzeal�� MO�A� s��o�a  � z �2�.0�.2020



Część IV - b - meble wielkogabarytowe

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

MJP/Dep.FR.302

Wi����a� �iez�a��� �iez�a�e� ��zed ����� ����8 � ����� � ��� s�ola�ka� d�ew�o� szkło�
mebel

�.

2 000�00 PL�wa��ość:

s�a� zachowa�ia ko�s��ukcji ba�dzo dob��. �a �owie�zch�i mebla �ielicz�e ub��ki fo��i�u o�az ods�oje�ia� �ajwiększe �asile�ie
z�iszczeń w �a��i �ods�aw�. Powie�zch�ia zab�udzo�a� z delika���mi za��sowa�iami� �oli�u�a ��zeba�wio�a i zma�owio�a.
 
 
 
Z a l e c e � i a�  u w a g i:  P�og�am ��ac:
�. �okume��acja fo�og�a�cz�a s�a�u zachowa�ia.
2. Podkleje�ie luź��ch fo��i�ów.
�. Uzu�eł�ie�ie ub��ków fo��i�u.
�. Ocz�szcze�ie �owie�zch�i i usu�ięcie �oli�u��.
�. Scale�ie kolo��s��cz�e uzu�eł�ień.
�. Poli�u�owa�ie �a w�soki �oł�sk.
[��.0�.2020]

S�a� zachowa�ia: 

MJP/Dep.FR.2232

Łóżko� �iez�a��� Wa�szawa� ��zed ����� 80 � ��0 � ��� s�ola�ka� d�ew�o� mebel

�.

��0�00 PL�wa��ość:

ko�s��ukcja: defo�macje w�mia�owe �ł�ci� w ��z�czółkach (sz�a�� do około � mm). Boki łóżka odksz�ałco�e (zwich�owa�e).
�iefachowe �a��aw� s�ola�skie w �a��ach złącz zacze�ow�ch. �a �owie�zch�i wsz�s�kich �odzes�ołów licz�e s�ęka�ia i ub��ki
d�ew�a o�az fo��i�u. �a boku fo��i�owa��m licz�e ods�oje�ia oklei�� o�az w�s�ające gwoździe i wk�ę�� �o wcześ�iejsz�ch
�a��awach. Obiek� zab�udzo�� z ��ze�a��ą� s�łowiałą� ��zeba�wio�ą i zma�owio�ą �oli�u�ą.  
Z a l e c e � i a�  u w a g i:  Peł�a ko�se�wacja. O��acowa�ie ��og�amu ��ac ko�se�wa�o�skich będzie możliwe �o ��zebada�iu
dokład�iej obiek�u.
[��.0�.2020]

S�a� zachowa�ia: 

S�s�em muzeal�� MO�A� s��o�a  2 z �2�.0�.2020



Część IV - b - meble wielkogabarytowe

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

MJP/Dep.FR.2233

Łóżko� �iez�a��� Wa�szawa� ��zed ����� ��0 � 208 � 82� s�ola�ka� d�ew�o� mebel

�.

��0�00 PL�wa��ość:

�ł�ci�� zdefo�mowa�e. P�z�czółek o esowa��m ksz�ałcie (��l��)� w miejscu w�gięcia �ęk�ię��. Pł�ci�a ��z�czółku ��zed�iego z
�oziom�m �ęk�ięciem. Szcz��� ��z�czółków luź�e. Widocz�e śladu �o że�owa�iu s�uszczela. S�ęka�ia d�ew�a i fo��i�u �a
całej �owie�zch�i. Licz�e� �ozległe ods�oje�ia i ub��ki fo��i�u. Poli�u�a zab�udzo�a� zma�owiała� s�łowiała� ��ze�a��a i
��zeba�wio�a.
Z a l e c e � i a�  u w a g i:  P�og�am ��ac:
�. �okume��acja fo�og�a�cz�a s�a�u zachowa�ia.
2. Skleja�ie �ęk�ięć d�ew�a.
�. Usu�ięcie w�ó���ch mod��kacji i �a��awa o��gi�al��ch �ołączeń.
�. Wkleje�ie luź��ch wałków.
�. Podkleja�ie ods�ojo��ch fo��i�ów.
�. Usu�ięcie �ie�o��aw�ie w�ko�a��ch uzu�eł�ień d�ew�a i fo��i�u.
�. Uzu�eł�ia�ie d�ew�a i fo��i�ów.
8. Ocz�szcza�ie �owie�zch�i z zab�udzeń i usuwa�ie �oli�u��.
�. Scale�ie kolo��s��cz�e uzu�eł�ień.
�0. Poli�u�owa�ie �a w�soki �oł�sk.
[��.0�.2020]

S�a� zachowa�ia: 

MJP/11615

�omoda� �iez�a��� �iez�a�e� ��zed ����� �8 � �0��� � ����� s�ola�ka� d�ew�o� mebel

�.

�00�00 PL�wa��ość:

s�a� zachowa�ia ko�s��ukcji dob��. Jed�a ��l�a �oga odłama�a (zachowa�a)� �ozos�ałe luź�e. Ścia�ki bocz�e ze s�ęka�iami
d�ew�a i fo��i�u. �a �owie�zch�i mebla licz�e ods�oje�ia i ub��ki fo��i�u� w szczegól�ości w s��e�e cokołowej i �ogach. Jede�
uchw�� uszkodzo�� mecha�icz�ie� b�ak jed�ego uchw��u. W okolicach zamka uszkodze�ie mecha�icz�e d�ew�a i fo��i�u.
Powie�zch�ia mebla moc�o zab�udzo�a z ��zeba�wio�ą� s�łowiałą i zma�owiałą �oli�u�ą. �a blacie ��ze�a��a �oli�u�a z
widocz��mi śladami od �liża�ek.
 
 
Z a l e c e � i a�  u w a g i:  P�og�am ��ac:
�. �okume��acja fo�og�a�cz�a s�a�u zachowa�ia.
2. �emo��aż luź��ch �óg i ich �o�ow�e wkleje�ie
�. �emo��aż luź��ch uchw��ów.
�. Skleja�ie s�ękań d�ew�a i oklei��.
�. Podkleja�ie ods�ojo��ch fo��i�ów.
�. Uzu�eł�ia�ie d�ob��ch ub��ków d�ew�a.
�. Uzu�eł�ia�ie ub��ków fo��i�u.
8. Uzu�eł�ie�ie ub��ku d�ew�a w uchw�cie me�odą �ekowa�ia i �eko�s��ukcja b�akującego uchw��u.
�. Ocz�szcza�ie z zab�udzeń i usuwa�ie �oli�u��.
�0. Scale�ie kolo��s��cz�e uzu�eł�ień.
��. Poli�u�owa�ie �a �ółma�.
�2. Wkleje�ie uchw��ów.
[2�.��.20��]

S�a� zachowa�ia: 

S�s�em muzeal�� MO�A� s��o�a  � z �2�.0�.2020



Część IV - b - meble wielkogabarytowe

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

MJP/11616

Szafa� �iez�a��� �iez�a�e� ��zed ����� ��� � �8 � ����� s�ola�ka� d�ew�o� mebel

�.

�00�00 PL�wa��ość:

S�a� zachowa�ia ko�s��ukcji mebli dob��� w�ją�ek s�a�owią luź�e �ogi. �a ich �owie�zch�i w�czuwal�e ods�oje�ia o�az
zauważal�e d�ob�e ub��ki oklei��. W części szafowej� w �a��i zamka uszkodze�ie mecha�icz�e d�ew�a i oklei��. B�ak
klucz��ki ��z� d�zwiach szaf�. W części sek�e�e�� �a �ł�cie wie�zch�iej i we w�ę��zu (�ółki) ślad� uż��kowa�ia (scze��ie�ie i
zsza�ze�ie oklei��). We w�ę��zu sek�e�e�� zamo��owa�a w�ó��a lam�a. Powie�zch�ia mebli zab�udzo�a� z �oli�u�ą moc�o
s�łowiałą zamazującą ��su�ek oklei�� o�az w��owadzającą ��zekłama�ia kolo��s��cz�e.
Z a l e c e � i a�  u w a g i:  P�og�am ��ac:
�. �okume��acja fo�og�a�cz�a s�a�u zachowa�ia.
2. �emo��aż wsz�s�kich d�zwiczek.
�. �emo��aż ścia�ek ��l��ch.
�. �emo��aż szaf� o ko�s��ukcji wieńcowej.
�. �a��awa i wkleje�ie �óg.
�. Uzu�eł�ia�ie ub��ków d�ew�a.
�. Podkleja�ie ods�ojo��ch fo��i�ów.
8. Uzu�eł�ia�ie ub��ków fo��i�u.
�. Ocz�szcza�ie zab�udzeń i usuwa�ie �oli�u�� w części zew�ę��z�ej i wew�ę��z�ej mebli. UWAGA! Ocz�szcza�ie �ależ�
��ze��owadzać z dużą os��oż�ością w celu w�elimi�owa�ia �ows�a�ia ��zeba�wień.
�0. Scale�ie kolo��s��cz�e uzu�eł�ień.
��. Poli�u�owa�ie �a w�soki �oł�sk.
�2. Wkleje�ie klucz��ki.
��. Mo��aż mebli.
[2�.��.20��]

S�a� zachowa�ia: 

S�s�em muzeal�� MO�A� s��o�a  � z �2�.0�.2020



Część IV - b - meble wielkogabarytowe

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

MJP/11617

��ede�s z wi����ą� �iez�a��� �iez�a�e� ��zed ����� ��8�� � ��� � �0��� s�ola�ka� d�ew�o�
mebel

8.

�00�00 PL�wa��ość:

S�a� zachowa�ia ko�s��ukcji mebli dob��� w�ją�ek s�a�owią luź�e �ogi. �a ich �owie�zch�i w�czuwal�e ods�oje�ia o�az
zauważal�e d�ob�e ub��ki oklei��. W części szafowej� w �a��i zamka uszkodze�ie mecha�icz�e d�ew�a i oklei��. B�ak
klucz��ki ��z� d�zwiach szaf�. W części sek�e�e�� �a �ł�cie wie�zch�iej i we w�ę��zu (�ółki) ślad� uż��kowa�ia (scze��ie�ie i
zsza�ze�ie oklei��). We w�ę��zu sek�e�e�� zamo��owa�a w�ó��a lam�a. Powie�zch�ia mebli zab�udzo�a� z �oli�u�ą moc�o
s�łowiałą zamazującą ��su�ek oklei�� o�az w��owadzającą ��zekłama�ia kolo��s��cz�e.
 
 
Z a l e c e � i a�  u w a g i:  P�og�am ��ac:
�. �okume��acja fo�og�a�cz�a s�a�u zachowa�ia.
2. �emo��aż wsz�s�kich d�zwiczek.
�. �emo��aż ścia�ek ��l��ch.
�. �emo��aż szaf� o ko�s��ukcji wieńcowej.
�. �a��awa i wkleje�ie �óg.
�. Uzu�eł�ia�ie ub��ków d�ew�a.
�. Podkleja�ie ods�ojo��ch fo��i�ów.
8. Uzu�eł�ia�ie ub��ków fo��i�u.
�. Ocz�szcza�ie zab�udzeń i usuwa�ie �oli�u�� w części zew�ę��z�ej i wew�ę��z�ej mebli. UWAGA! Ocz�szcza�ie �ależ�
��ze��owadzać z dużą os��oż�ością w celu w�elimi�owa�ia �ows�a�ia ��zeba�wień.
�0. Scale�ie kolo��s��cz�e uzu�eł�ień.
��. Poli�u�owa�ie �a w�soki �oł�sk.
�2. Wkleje�ie klucz��ki.
��. Mo��aż mebli.
[2�.��.20��]

S�a� zachowa�ia: 

MJP/Sul.37

Biblio�eczka� �iez�a��� Polska� ��zed ����� ��� � ����� � �0��� s�ola�ka� d�ew�o� blacha
mosięż�a� mebel

�.

� 000�00 PL�wa��ość:

w s��e�e cokołowej� z ��awej s��o�� luź�e gwoździe mocujące blachę (�a�oż�ik blach� odgię��). Ścia�ka ��l�a zachla�a�a fa�bą
ście��ą. 
Z a l e c e � i a�  u w a g i:  P�og�am ��ac:
Mebel �ie w�maga i��e�we�cji ko�se�wa�o�skiej za w�ją�kiem: 
a) �a��os�owa�ia blach� w s��e�e cokołowej i dobiciu luź��ch gwoździ� 
b) ocz�szcze�ia ścia�ki ��l�ej z fa�b�.
[2�.0�.2020]

S�a� zachowa�ia: 

S�s�em muzeal�� MO�A� s��o�a  � z �2�.0�.2020



Część IV - b - meble wielkogabarytowe

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

MJP/Sul.154

Szafa biblio�ecz�a� �iez�a��� �iez�a�e� ��zed ����� ����� � ��0 � �2��� s�ola�ka� dąb�
mebel

�0.

2 ��0�00 PL�wa��ość:

s�a� zachowa�ia ko�s��ukcji ba�dzo dob��. �a �owie�zch�i mebla �ielicz�e ub��ki fo��i�u (w�łącz�ie �a jed�ej ��l�ej i jed�ej
��zed�iej �odze o�az �o lewej s��o�ie wieńca gó��ego). Po�iżej ub��ku oklei�� �a gó���m �amiaku �oziom�m� delika��e
w�szcze�bie�ie d�ew�a. 
Z a l e c e � i a�  u w a g i:  P�og�am ��ac: mebel w�maga w�łącz�ie delika��ej i��e�we�cji ko�se�wa�o�skiej. Zaleca się
uzu�eł�ie�ie d�ob��ch ub��ków fo��i�ów i scale�ie ich z wa�s�wą w�kończe�iową.
[2�.0�.2020]

S�a� zachowa�ia: 

MJP/Sul.297

��ede�s dębow�� �iez�a��� ��aków (woj. mało�olskie)� ��00-��20� 220 � ��0 � 80�
s�ola�ka� d�ew�o dąb� ma�mu�� mebel

��.

� ��0�00 PL�wa��ość:

s�a� zachowa�ia ko�s��ukcji �ależ� oce�ić jako ba�dzo dob��. �a �owie�zch�i mebla widocz�e delika��e za��sowa�ia�
wg�iece�ia i�d. �a �owie�zch�i �ółek� w �ads�awce ślad� �o ��z��ale�iu. W ścia�ce s�od�iej �ads�awki i blacie w�czuwal�e
ods�oje�ia fo��i�u. W �ads�awce b�aki lis�ew ��o�low�ch. ��o ce���al�ej szu�ad� zachla�a�e �łus�ą subs�a�cją. Powie�zch�ia
mebla zab�udzo�a z ��ze�a�ciami wa�s�w� w�kończe�iowej. Poli�u�a s�łowiała� moc�o zma�owio�a.
Z a l e c e � i a�  u w a g i:  P�og�am ��ac:
�. �okume��acja s�a�u zachowa�ia.
2. Podkleje�ie luź��ch fo��i�ów.
�. Uzu�eł�ie�ie b�akując�ch lis�ew ��o�low�ch.
�. Ocz�szcza�ie zab�udzeń i zm�wa�ie �oli�u��.
�. Scale�ie kolo��s��cz�e uzu�eł�ień.
�. Poli�u�owa�ie �a �ółma�.
[2�.0�.2020]

S�a� zachowa�ia: 

S�s�em muzeal�� MO�A� s��o�a  � z �2�.0�.2020


