
POKYNY NA ÚDRŽBU 

DREVENÝ NÁBYTOK Z AGÁTU 

Pôvod: Vietnam 

Agátové drevo je extrémne tvrdé a 
odolné. To je hlavný dôvod, prečo 
je používané aj na stavbu lodí. A to 
aj napriek tomu, že pre tieto 
vlastnosti ho nie je jednoduché 
spracovať. Nábytok z agátového 
dreva sa v minulosti príliš bežne 
nevyrábal. V dizajnových 
lineárnych konštrukciách sa však 
krásne vyníma. 

Tanín, ktorý sa nachádza v dreve, 
zaručuje vynikajúcu kvalitu 
agátového dreva a je tiež dôvodom 
jeho červenohnedého zafarbenia. 

Drevený nábytok je kus prírody. 

Poskytuje ideálne vnútorné 
prostredie. Nový drevený nábytok 
z agátového dreva sa vyznačuje 
pruhovano sfarbeným drevo 
dekorom. Agátové drevo je 
prírodný materiál, ktorý neustále 
pracuje a s rokmi sa mení. 

Počas užívania nábytku môže 
dôjsť k popraskaniu dreva. To však 
statiku a životnosť vášho nábytku 
neovplyvní. Popraskanie môže byť 
spôsobené v dôsledku dlhých 
období sucha a nadmerného 
vystavenia teplu. Popraskanie 
nábytku sa však stráca pri 
normálnej vlhkosti vzduchu. 

Každý kus nábytku je prírodný 
produkt, ktorý je charakteristický 
nepravidelnou štruktúrou a farbou. 
Tieto vlastnosti a charakteristika 
tohto materiálu určuje, že každý 
výrobok je jedinečný. 

Nábytok z masívu môže stmavnúť 
vplyvom priameho slnečného 
žiarenia. Preto zaistite rovnomerné 
rozloženie svetla. 

Z tohto dôvodu počas prvých 
niekoľkých týždňov neumiestňujte 
na nábytok akékoľvek predmety na 
dlhú dobu. Mohlo by to viesť k 
zmene farby. 

Nábytok z masívneho dreva patrí 
prirodzene k Vášmu životnému 
prostrediu. Nesprávne skladovanie 
alebo jeho užívanie vo vlhkom 
alebo chladnom prostredí môže 
spôsobiť nábytku veľké škody. 

Upozorňujeme, že sa drevo môže 
striedavo meniť kvôli meniacim sa 
teplotám, vlhkosti vzduchu a 
ďalším vplyvom. Napriek 
starostlivej voľbe a spracovaniu 
materiálov, je možné že bočné 
časti a drevené panely sa môžu 
mierne deformovať. Rovnako tak 
je možný aj výskyt trhlín. Všetky 
vyššie uvedené prirodzené známky 
dozrievania dreva nie sú dôvodom 
pre prípadné reklamácie. Sú 
naopak známkou prirodzenej krásy 
nábytku. 

Nikdy neumiestňujte nábytok 
priamo k zdroju tepla. 

Pretože trvalo udržateľná 
spoločensky zodpovedná ťažba 
dreva je pre nás prioritou, vlastní 
náš nábytok certifikáciu FSC a 
všetok náš nábytok vyhovuje 
európskym smerniciam REACH a 
EUTR. 

POKYNY PRE 
STAROSTLIVOSŤ: 

 Rovnako ako všetky naše 
výrobky z masívneho dreva, tak 
aj náš nábytok by mal byť 
pravidelne ošetrovaný. Ostré 
predmety, horúce alebo vlhké 
objekty môžu spôsobiť 
poškodenie povrchu dreva. 

Rozliate tekutiny okamžite 
odstráňte. Neodporúčame 
používanie bežných čistiacich 
prostriedkov. Povrch nábytku 
môžeme čistiť len suchou alebo 
ľahko vlhčenou handričkou z 
bavlnenej tkaniny. Mikro vláknové 
tkaniny sú nevhodné pre drevené 
povrchy. 

Prach a iné drobné nečistoty môžu 
byť stierané bez námahy. Povrchy 
nábytku sú zámerne navrhnuté tak, 
aby pôsobili v rustikálnom štýle. 
Pri výrobe dostal nábytok 
pomocou drôtenej kefky svoje 
charakteristické línie. 

VARIANT CROSS: 

Tu sa dostalo nábytku potiahnutia 
a lakovania. To samo o sebe 
znamená veľkú ochranu a potrebu 
menšej starostlivosti. 

Ak však zistíte zmeny na povrchu 
nábytku, môžete použiť prírodný 
konzervačný olej na bežný 
nábytok. (Odporúča sa aplikácia v 
spreji). Olej aplikujte pri 
rozotieraní povrchu nábytku 
handričkou. Aplikujte v smere 
ťahov štetca na povrchu nábytku. 
Po krátkej dobe schnutia prebytok 
zvyškov odstráňte čistým 
uterákom v smere vlákna. Po tom 
nechajte povrch nejakú dobu 
zaschnúť. 

PRAJEME VÁM VEĽA 
ŠŤASNÝCH CHVÍĽ S 

NOVÝM NÁBYTKOM! 

 

 



 


