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Wolfmoebel 

Pokyny k údržbě: 

NÁBYTEK ZE DŘEVA SHEESHAM 

Země původu: Indie 

Pro tento nábytek používáme masivní dřevo Sheesham vysoké kvality, které je pěstováno na 

plantážích pod vládní kontrolou. Sheesham dřevo roste velmi pomalu a díky tomu je tvrdší než 

dubové dřevo. Typický kvalitativní znak je silná žilková struktura, která zůstává stále výrazná. Masivní 

nábytek je kousek přírody, který zajistí příjemnou atmosféru místnosti. 

Každý kus nábytku se vyrábí s citem pro detail.  Je to přírodní výrobek s nepravidelnou strukturou a 

barvou.  Barevné kombinace, suky a prorosty nebo praskliny svědčí o pravosti a jedinečnosti 

materiálu a zobrazují originalitu a sílu přírody. Masivní dřevo má přírodní vlastnosti. To znamená, že 

dýchá a není elektrostatické. A proto je každý kus nábytku unikát s vlastní charakteristikou.  

Slunečním zářením masivní nábytek ztmavne. Postarejte se proto o rovnoměrný dopad světelných 

paprsků a v prvních týdnech nenechávejte na Vašem nábytku ležet žádné předměty. To může vést 

k nepravidelnému zbarvení. 

Masivní nábytek patří do obytné místnosti. Při nevhodném skladování nebo umístění ve vlhkém nebo 

studeném prostoru se může poškodit.  

I přesto, že je výběr dřeva a zpracování prováděno s velkou pečlivostí, může se stát, že se postranní 

díly nebo deska lehce zdeformují, nebo se objeví prasklinky. Toto však není důvodem k reklamaci, jde 

o důkaz přirozenosti. V žádném případě nesmí nábytek stát v blízkosti radiátoru. 

Náš nábytek odpovídá evropským předpisům REACH a EUTR. Protože nám záleží i na zodpovědném 

lesním hospodářství, máme zároveň certifikaci FSC. 

Držadla: Větší držadla naleznete ve vnitřní části nábytku nebo jsou namontována na vnější straně 

zásuvek nebo dvířek. To slouží k větší bezpečnosti při transportu. Držadla jednoduše namontujete s 

použitím šroubováku.  

Pokyny k údržbě:  S naším nábytkem se musí zacházet s pečlivostí. Předměty s ostrými hranami, teplé 

nebo vlhké předměty mohou dřevěný povrch poškodit. Rozlité tekutiny musí být rychle odstraněny. 

Použití běžných čistících nebo abrazivních mlék nedoporučujeme. Pro každodenní péči je dostatečné 

čištění povrchu suchou nebo lehce navlhčenou bavlněnou utěrkou. Utěrky z mikrovláken nejsou 

vhodné! 

Barva: 

Přírodní, nugát - v přírodní barvě není žádná další potřeba péče olejem nebo voskem. Pamatujte na 

to, že povrchy nejsou 100% zpečetěné. Je to kvůli tomu, aby se zachovala přírodní povaha dřeva. 

Buďte obzvlášť pozorný a ihned setřete tekutiny nebo tuk. 
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Přírodní- Pokud se na dřevě vyskytnou skvrny od tekutin, je možné obrousit povrch houbičkou ze 

smirkového papíru. Smirkování provádějte s lehkým tlakem ve směru struktury dřeva a kontrolujte 

v krátkých odstupech výsledek. Pokud jste pod časovým tlakem a povrch nábytku potřebuje péči, 

můžete použít obvyklý prostředek z obchodu jako např. bezbarvý olej. Doporučujeme přípravek 

vyzkoušet nejprve na nějakém méně nápadném místě např. spodní strana stolu.  

Shina, ořech - tyto barvy mají lakovaný povrch. Pokud zjistíte, že nábytek ztmavnul, můžete povrch 

upravit běžným přípravkem na leštění.  

Přejeme Vám mnoho radosti z nábytku! 

 

 


