Záhradný nábytok zo smrekového dreva
Vážený zákazníci,
ďakujeme Vám, že ste si vybrali originálny záhradný nábytok vyrobený zo smrekového dreva.
Nábytok, ktorý sa Vám dostáva do rúk je vyrobený zo smrekového dreva a je určený na exteriérové
použitie!. Táto drevina našla pre svoju vynikajúcu trvanlivosť a dobrú spracovateľnosť svoje uplatnenie
nielen v interiéri, ale tiež v exteriéri na výrobu záhradného nábytku, zrubových domov, terasových dosiek,
podláh, obkladov a pod. pre svoju vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom, plesniam a
drevokazovmu hmyzu.
Vami nakúpený nábytok pochádza zo značkovej kolekcie vyrobenej zo surového dreva. Drevo má najprv
svetlý, neskôr tmavnúci hnedastý odtieň. Farebná rôznorodosť je jednou z najväčších predností tohto
vysoko kvalitného smrekoveho dreva. Táto jeho vlastnosť zvýrazňuje použitie toho najkvalitnejšieho
prírodného materiálu, akým je drevina pre záhradný nábytok jednoznačne je.

Nábytok je povrchovo upravený základným a vrchným olejom. Vzhľadom na to, že je vyrobený z
prírodného materiálu, je kresba dreva a zafarbenie každého kusu nábytku unikátna. Záhradný nábytok
je vyrábaný tak, aby bol vhodný pre používanie v stredoeurópskych podmienkach.
Drevo ako každý obdobný prírodný materiál absorbuje vlhkosť, alebo vysychá počas roku podľa meniacich
sa klimatických podmienok. Vďaka prirodzenej štruktúre môže pri zmenách vlhkosti a teploty dochádzať k
drobným tvarovým zmenám, zmenám sfarbenia dreva, alebo môžu vznikať drobné praskliny, ktoré však
nemajú vplyv na pevnosť a funkčnosť nábytku. Týmto zmenám v štruktúre dreva je možné v značnej miere
predchádzať pravidelným ošetrovaním záhradného nábytku, náterom .
V dreve sa môžu vyskytovať i drobné dierky vznikajúce pri raste stromov ako výletové otvory, čo je
prirodzený jav u smrekových drevín. Určitá drsnosť tohto povrchu je u tohto typu dreva normálna a je
spôsobená množstvom makro ciev v štruktúre dreva.
Vyššie uvedené skutočnosti majú pôvod v prírodných vlastnostiach masívu dreva a nie je možné ich
považovať na chyby výrobku.
Tento záhradný nábytok si môže uchovávať dobrý vzhľad a prinášať vám potešenie po veľa rokov.
K tomu je ale potrebné sa oň starať podľa pripojeného návodu na použite a údržbu.

Prajeme veľa krásnych chvíľ pri odpočinku strávených vo Vašom záhradnom
nábytku.
zrubstoly.sk
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NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU
záhradného nábytku, záhradnej studne vyrobeného zo smrekového dreva
Zloženie
Nábytok je dodávaný v rozloženom stave zabalený. Súčasťou dodávky je potrebný spojovací materiál,
kovanie, imbusový alebo stranový konštrukčný kľúč a jednoduchý montážny návod. Nami dopravený
záhradný exteriérový nábytok sa dodá v zmontovanom v zloženom stave. Pri montáži nábytku
postupujte podľa návodu na zloženie a dbajte na dotiahnutie, uloženie a položenie a všetkých spojov.
Používanie
Nábytok je konštruovaný tak, aby pri správnej starostlivosti a spôsobu používania odolával bežným
vonkajším podmienkam v našom klimatickom pásme.
Nábytok neumiestňujte do príliš suchého prostredia a chráňte ho pred trvalým kontaktom s vodou a
nadmernou vlhkosťou. Pri výraznej zmene vlhkosti dreva dochádza k prudkému vysychaniu, alebo naopak
nadmernej hydratácii dreva. V dôsledku toho môže dochádzať k tvarovým zmenám a ďalej k poškodeniu
popraskaním , krútením, prípadne porušením povrchovej úpravy a farebným zmenám dreva. (Pre
informáciu uvádzame, že nábytok umiestnený vo vonkajšom prostredí v našom podnebnom pásme si
zachováva váženú vlhkosť dreva .
Poškodenie vzniknuté extrémnymi zmenami vlhkosti nemôže byť predmetom reklamácie.
Ďalej je nábytok skonštruovaný tak, aby bol bezpečný pri bežnom spôsobe používania, pre ktorý bol
navrhnutý a vyrobený. Akékoľvek iné ako bežné použitie t. j. státie na stole, premiestňovanie a pod.
môže byť príčinou vážneho zranenia.
Nábytok udržujte v čistote
Pravidelne čistite Váš nábytok vlažným mydlovým roztokom, alebo špeciálnymi čistiacimi prostriedkami
špeciálne určenými na drevený záhradný nábytok.
Nábytok pravidelne ošetrujte
Pre uchovanie pôvodnej farby a fyzikálnych vlastností dreva nábytku je nevyhnutné drevo pravidelne
ošetrovať špeciálnymi čistiacimi a ošetrujúcimi prípravkami, ktoré sú pre to určené. Zmenám vlastností
dreva je možné predchádzať, pravidelnou údržbou, (obnovovať náterom, čistiť prípravkom, olejom na
to určením ). Pred ošetrením je potrebné nábytok poriadne vyčistiť (viď bod vyššie) a nechať osušiť.
Náter nanášajte až do úplného nasýtenia, keď už drevo ďalej nevsakuje, po naimpregnovaní
nehájte výrobok riadne vyschnúť, aby nedošlo k znečisteniu odevu. Počet opakovaných náterov závisí
na umiestnení a intenzite spôsobu používania nábytku. Odporúčame ošetrenie min. 1 až 2x počas
sezóny, alebo viackrát, podľa konkrétneho spôsobu umiestnenia, používania, a pod.. Všeobecne platí,
že náter nábytku špeciálnym ošetrovacím prostriedkom, alebo olejom je treba aplikovať pravidelne a
to skôr ako dôjde k porušeniu ochrannej vrstvy. Prvý náter odporúčame vykonať najneskôr do konca
prvého použitia nábytku.
Skladovanie
Nábytok nadmerne nevystavujte poveternostným vplyvom, obzvlášť ak ho nepoužívate (napr. v
zimnom období). Nábytok nikdy neskladujte v príliš suchých vykurovaných miestnostiach !! , môže tak
dôjsť k jeho poškodeniu (nadmerným prasklinám dreva) v súvislosti s vyššie spomínaným vysychaním
dreva! Správnym skladovaním zaručíte optimálnu váženú vlhkosť dreva nábytku a dlhú životnosť .
Upozornenie: Predajca nezodpovedá za prípadné chyby nábytku vzniknuté v dôsledku nedodržiavania tohto
návodu na použitie a údržbu.
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