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Wolfmoebel 

Pokyny na údržbu: 

NÁBYTOK Z DREVA SHEESHAM 

Krajina pôvodu: India 

Pre tento nábytok používame masívne drevo Sheesham vysokej kvality, ktoré je pestované na 

plantážach pod vládnou kontrolou. Sheesham drevo rastie veľmi pomaly a vďaka tomu je tvrdšie ako 

dubové drevo. Typický kvalitatívny znak je silná žilková štruktúra, ktorá zostáva stále výrazná. 

Masívny nábytok je kúsok prírody, ktorý zaistí príjemnú atmosféru miestnosti. 

Každý kus nábytku sa vyrába s citom pre detail. Je to prírodný výrobok s nepravidelnou štruktúrou a 

farbou. Farebné kombinácie, hrče alebo praskliny svedčia o pravosti a jedinečnosti materiálu a 

zobrazujú originalitu a silu prírody. Masívne drevo má prírodné vlastnosti. To znamená, že dýcha a 

nie je elektrostatické. A preto je každý kus nábytku unikát s vlastnou charakteristikou.  

Slnečným žiarením masívny nábytok stmavne. Postarajte sa preto o rovnomerný vplyv svetelných 

lúčov a v prvých týždňoch nenechávajte na Vašom nábytku ležať žiadne predmety. To môže viesť k 

nepravidelnému sfarbeniu. 

Masívny nábytok patrí do obytnej miestnosti. Pri nevhodnom skladovaní alebo umiestnení vo vlhkom 

alebo studenom priestore sa môže poškodiť.  

Aj napriek tomu, že je výber dreva a spracovanie vykonávané s veľkou starostlivosťou, môže sa stať, 

že sa bočné diely alebo doska ľahko zdeformujú, alebo sa objavia prasklinky. Toto však nie je 

dôvodom na reklamáciu, ide o dôkaz prirodzenosti. V žiadnom prípade nesmie nábytok stáť v 

blízkosti radiátora. 

Náš nábytok zodpovedá európskym predpisom REACH a EUTR. Pretože nám záleží aj na 

zodpovednom lesnom hospodárstve, máme zároveň certifikáciu FSC. 

Držadlá: Väčšia držadlá nájdete vo vnútornej časti nábytku alebo sú namontované na vonkajšej 

strane zásuviek alebo dvierok. To slúži k väčšej bezpečnosti pri transporte. Držadlá jednoducho 

namontujete s použitím skrutkovača.  

Pokyny na údržbu: S naším nábytkom sa musí zaobchádzať so starostlivosťou. Predmety s ostrými 

hranami, teplé alebo vlhké predmety môžu drevený povrch poškodiť. Rozliate tekutiny sa musia 

rýchlo odstrániť. Použitie bežných čistiacich alebo abrazívnych mliek neodporúčame. Pre každodennú 

starostlivosť je dostatočné čistenie povrchu suchou alebo ľahko navlhčenou bavlnenou utierkou. 

Utierky z mikrovlákien nie sú vhodné! 

Farba: 

Prírodná, nugát - v prírodnej farbe nie je žiadna ďalšia potreba starostlivosti olejom alebo voskom. 

Pamätajte na to, že povrchy nie sú 100% zapečatené. Je to kvôli tomu, aby sa zachovala prírodná 

povaha dreva. Buďte obzvlášť pozorný a ihneď zotrite tekutiny alebo tuk. 
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Prírodná- ak sa na dreve vyskytnú škvrny od tekutín, je možné obrúsiť povrch hubkou z brúsneho 

papiera. Šmirglovanie vykonávajte s ľahkým tlakom v smere štruktúry dreva a kontrolujte v krátkych 

odstupoch výsledok. Ak ste pod časovým tlakom a povrch nábytku potrebuje starostlivosť, môžete 

použiť obvyklý prostriedok z obchodu ako napr. bezfarebný olej. Odporúčame prípravok vyskúšať 

najprv na nejakom menej nápadnom mieste napr. spodná strana stola.  

Shina, orech - tieto farby majú lakovaný povrch. Ak zistíte, že nábytok stmavol, môžete povrch 

upraviť bežným prípravkom na leštenie.  

Prajeme Vám veľa radosti z nábytku! 

 

 


