NÁVOD NA UŽÍVANIE A
ÚDRŽBU VÝROBKU

SEED
Na výrobu tohoto nábytku bolo
použité akáciové drevo najjemnejšej
kvality, ktoré sa pestuje na
plantážach pod vládnou kontrolou.
Akáciové drevo je veľmi tvrdé a
odolné, rovnako ako rezistentné
voči poveternostným vplyvom,
preto sa tiež často používa pri
výrobe lodí. Vzhľadom k svojim
vlastnostiam nie je ľahké ho
spracovať. V minulosti nebolo
celkom bežné, aby sa nábytok
vyrábal z akáciového dreva.
Moderné trendy však dokážu
jedinečnosť tohoto materiálu využiť
najmä v lineárnych vzoroch.
Kyselina tanínová, ktorá
sa
nachádza
v
dreve,
zaisťuje
vynikajúcu dualitu akáciového
dreva a je dôvodom pre jeho živo
červenohnedú farbu. Nábytok z
masívu je súčasťou prírody.
Poskytuje nám ideálne prirodzené
životné prostredie.
Na novom nábytku z akáciového
dreva
sa
môže
vyskytovať
pruhovaný vzor, ktorý vzniká pri
jeho morení. Akáciové drevo je
materiál, ktorý je vystavený
neustálym zmenám.
V nábytku môžu prirodzene vznikať
drobné praskliny, ktoré však nemajú
vplyv na statiku a dlhú životnosť
vášho nábytku. Praskliny môžu
vznikať v dôsledku dlhodobého
pôsobenia sucha a nadmerného
pôsobenia tepla. Pri normálnej
vlhkosti vzduchu dochádza opäť k
ich utesneniu.
Nábytok z masívneho dreva
môže stmavnúť pôsobením
slnečných lúčov. Z tohoto dôvodu
umiestnite nábytok pokiaľ možno
tak, aby dochádzalo k jeho
rovnomernému osvetleniu. Kým
získa nábytok patinu, tj. v prvých
niekoľkých týždňoch, neukladajte
na
neho
žiadne
predmety
vytvárajúce
tieň.
Umiestnenie
takýchto predmetov by mohlo viesť
k farebným nepravidelnostiam na
nábytku.

Nábytok z masívu je určený pre
vnútorné použitie do obývacích
izieb. Nevhodným skladovaním
alebo inštaláciou do vlhkého alebo
chladného prostredia môže dôjsť k
jeho poškodeniu.
Upozorňujeme, že drevo
ako prírodný materiál môže
meniť svoju farbu a povrch
vplyvom zmien teplôt, vlhkosti a
iných
vplyvov.
Aj
napriek
starostlivej voľbe použitého dreva a
vysokej kvality spracovania, sa
môže stať, že dôjde k vzniku
nepravidelností, prasklín a trhlín na
všetkých častiach nábytku. Takto
vzniknuté poškodenia nie sú v
žiadnom prípade dôvodom pre
reklamáciu, naopak sú dôkazom
prirodzenosti použitých materiálov.
Nábytok nedávajte za žiadnych
okolností do blízkosti priamych
zdrojov tepla.
Náš nábytok je vyrobený v súlade s
európskymi smernicami REACH a
EUTR. Pre výrobcov je zároveň
dôležitá aj zodpovednosť za lesné
hospodárstvo, z tohoto dôvodu sú
naše výrobky certifikované FSC.
POZOR: Akáciové drevo
vyznačuje
sa
charakteristickým červeným
zafarbením. Nábytok sa v priebehu
jeho užívania môže stať trochu
červenším. Táto vlastnosť dokazuje
prirodzenosť použitého dreveného
materiálu a nie je teda dôvodom na
reklamáciu.

U
bežne
predávaného nábytku nie je
obvyklé, aby sa na vnútorných
stranách zásuviek a dverí nachádzali
veľké držadlá, ktoré slúžia pre
zabezpečenie
bezproblémovej
prepravy. Tieto držadlá môžu byť
ľahko
odstránené
pomocou
skrutkovača.
DRŽADLÁ:

ÚDRŽBA: Rovnako ako s

výrobkami
podobnými
z masívneho dreva, je potrebné aj
s týmto nábytkom zaobchádzať
opatrne a ohľaduplne.
Ostré, horúce alebo vlhké predmety
môžu v kontakte s nábytkom
spôsobiť
poškodenie
jeho
drevených povrchov.

V prípade rozliatia kvapaliny na
drevený povrch nábytku musí dôjsť
k jeho okamžitému vysušeniu. Na
čistenie nábytku sa neodporúča
používať bežne dostupné čistiace
prostriedky
a
abrazíva.
Pre
každodennú
údržbu
povrchov
nábytku
odporúčame
použitie
suchej, alebo ľahko navlhčenej
bavlnenej handričky. Utierky z
mikrovlákna nie sú vhodné na
údržbu
drevených
povrchov
nábytku.
FARBY
TABAK:

LES,

KAMEŇ,

V prípade
zakúpenia týchto farebných
variácií nie je potrebné nábytok
znovu olejovať alebo voskovať.
Majte na pamäti, že povrch nábytku
nie je úplne utesnený, z dôvodu
zachovania prirodzeného dreveného
vzhľadu a štruktúry nábytku.
Preto by ste mali mať vždy na
pamäti, že v prípade rozliatia
kvapaliny alebo tukov na drevený
povrch nábytku, musí dôjsť k jeho
okamžitému
odstráneniu
z
povrchov.
Remeselné spracovanie pomocou
piesku a drôtikov vtlačilo vášmu
kusu
nábytku
originálnu
nezameniteľnú rustikálnu podobu.
Pomocou
pieskovania
bolo
dosiahnuté v odtieni Tabak osobitej
povrchovej štruktúry nábytku.
FARBY

ACANA,

MED:

Nábytok v týchto farbách
má veľmi lesklý drevený
povrch. Ak sa vám zdá, že povrch
nábytku je príliš matný, môžete jeho
drevené povrchy vyleštiť bežne
predávanými produktmi (bezfarebné
leštidlá) na starostlivosť o drevený
nábytok.
Pôvod: India
Drevo: akácia
PRAJEME
VÁM
VEĽA
KRÁSNYCH ZÁŽITKOV S VAŠÍM
NOVÝM
NÁBYTKOM.

