
NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A 

ÚDRŽBU VÝROBKU 

SPRING 
� Na výrobu tohoto nábytku
bylo použito akáciové dřevo 
nejjemnější kvality, které se pěstuje 
na plantážích pod vládní kontrolou. 
Akátové dřevo je velmi tvrdé a 
odolné, stejně jako rezistentní proti 
povětrnostním vlivům, proto se také 
často používá při výrobě lodí. 
Vzhledem ke svým vlastnostem 
není snadné jej zpracovat. 
V minulosti nebylo zcela běžné, aby 
se nábytek vyráběl z akáciového 
dřeva. Moderní trendy však 
dokážou jedinečnost tohoto 
materiálu využít zvláště v lineárních 
vzorech. 

Kyselina tříslová, která se nachází 
ve dřevě, zajišťuje vynikající 
dualitu akáciového dřeva a je 
důvodem pro jeho živě 
červenohnědou barvu. Nábytek z 
masivu je součástí přírody. 
Poskytuje nám ideální přirozené 
životní prostředí. 

Na novém nábytku z akáciového 
dřeva se může vyskytovat 
pruhovaný vzor, který vzniká při 
jeho moření. Akáciové dřevo je 
materiál, který je vystaven 
neustálým změnám. 

V nábytku mohou přirozeně vznikat 
drobné praskliny, které však nemají 
vliv na statiku a dlouhou životnost 
vašeho nábytku. Praskliny mohou 
vznikat v důsledku dlouhodobého 
působení sucha a nadměrného 
působení tepla. Při normální 
vlhkosti vzduchu dochází opět 
k jejich utěsnění. 

Nábytek z masivního dřeva 
může ztmavnout působením 

slunečních paprsků. Z tohoto 
důvodu umístěte nábytek pokud 
možno tak, aby docházelo k jeho 
rovnoměrnému osvětlování. Než 
získá nábytek patinu, tj. v prvních 
několik týdnech, neumisťujte na něj 
žádné předměty vytvářející stín. 
Umístění takových předmětů by 
mohlo vést k barevným 
nepravidelnostem na nábytku. 

Nábytek z masivu je určen pro 
vnitřní užití do obývacích pokojů. 
Nevhodným skladováním nebo 
instalací do vlhkého nebo chladného 
prostředí může dojít k jeho 
poškození. 

Upozorňujeme, že dřevo 
jakožto přírodní materiál 
může měnit svou barvu a 

povrch vlivem změn teplot, vlhkosti 
a jiných vlivů. I přes pečlivou volbu 
použitého dřeva a vysokou kvalitu 
zpracování, se může stát, že dojde 
ke vzniku nepravidelností, prasklin 
a trhlin na všech částech nábytku. 
Takto vzniklá poškození nejsou 
v žádném případě důvodem pro 
reklamaci, naopak jsou dokladem 
přirozenosti použitých materiálů. 

Nábytek nestavte za žádných 
okolností do blízkosti přímých 
zdrojů tepla. 

Náš nábytek je vyrobený v souladu 
s evropskými směrnicemi REACH a 
EUTR. Pro výrobce je zároveň 
důležitá i zodpovědnost za lesní 
hospodářství, z tohoto důvodu jsou 
naše výrobky certifikovány FSC. 

 POZOR: Akáciové dřevo 
se vyznačuje 
charakteristickým červeným 

zbarvením. Nábytek se v průběhu 
jeho užívání může stát poněkud 
červenějším. Tato vlastnost dokládá 
přirozenost použitého dřevěného 
materiálu a není tedy důvodem k 
reklamaci. 

MADLA : U běžně 
prodávaného nábytku není 

obvyklé, aby se na vnitřních 
stranách zásuvek a dveří nacházela 
velká madla, která slouží pro 
zabezpečení bezproblémové 
přepravy. Tato madla mohou být 
snadno odstraněna pomocí 
šroubováku. 

ÚDRŽBA : Stejně jako s 
podobnými výrobky 

z masivního dřeva, je potřeba i 
s tímto nábytkem zacházet opatrně a 
ohleduplně. 
Ostré, horké nebo vlhké předměty 
mohou v kontaktu s nábytkem 
způsobit poškození jeho dřevěných 
povrchů. 

V případě rozlití kapaliny na 
dřevěný povrch nábytku musí dojít 
k jeho okamžitému vysušení. Na 
čištění nábytku se nedoporučuje 
používat běžně dostupné čistící 
prostředky a abraziva. Pro 
každodenní  
údržbu povrchů nábytku 
doporučujeme použití suchého, 
nebo lehce navlhčeného bavlněného 
hadříku. Utěrky z mikrovláken 
nejsou vhodné na údržbu dřevěných 
povrchů nábytku. 

BARVY  LES, KÁMEN,  
TABÁK : V případě 

zakoupení těchto barevných variací 
není potřeba nábytek nově olejovat 
nebo voskovat. Mějte na paměti, že 
povrch nábytku není zcela utěsněn, 
z důvodu zachování přirozeného 
dřevěného vzhledu a struktury 
nábytku. 

Proto byste měli mít vždy na 
paměti, že v případě rozlití kapaliny 
nebo tuků na dřevěný povrch 
nábytku, musí dojít k jeho 
okamžitému odstranění z povrchů. 

Řemeslné zpracování za pomoci 
písku a drátků vtisklo vašemu kusu 
nábytku originální nezaměnitelnou 
rustikální podobu. 

Pomocí pískování bylo dosaženo 
v odstínu Tabák osobité povrchové 
struktury nábytku. 

BARVY  ACANA,  MED:  
Nábytek těchto barev má 
velmi lesklý dřevěný 

povrch. Pokud se vám zdá, že 
povrch nábytku je příliš matný, 
můžete jeho dřevěné povrchy 
vyleštit běžně prodávanými 
produkty (bezbarvá leštidla) na péči 
o dřevěný nábytek.

Původ: Indie 
Dřevo: akácie 

PŘEJEME VÁM MNOHO

KRÁSNÝCH ZÁŽITK Ů S VAŠÍM

NOVÝM NÁBYTKEM . 


