
POKYNY PRO ÚDRŽBU 

DŘEVĚNÝ NÁBYTEK Z AKÁTU 

Původ: Vietnam 

Akátové dřevo je extrémně tvrdé a 
odolné. To je hlavní důvod, proč je 
používáno i na stavbu lodí. A to i 
přes to, že pro tyto vlastnosti ho 
není jednoduché zpracovat. 
Nábytek z akátového dřeva se 
v minulosti příliš běžně nevyráběl. 
V designových lineárních 
konstrukcích se však krásně 
vyjímá. 

Kyselina tříslová, která se nachází 
ve dřevě, zaručuje vynikající 
kvalitu akátového dřeva a je také 
důvodem jeho červenohnědého 
zabarvení. 

Dřevěný nábytek je kus přírody. 

Poskytuje ideální vnitřní prostředí. 
Nový dřevěný nábytek z akátového 
dřeva se vyznačuje pruhovaně 
zbarveným dřevo dekorem. 
Akátové dřevo je přírodní materiál, 
který neustále pracuje a s léty se 
mění. 

Během užívání nábytku může dojít 
k popraskání dřeva. To však 
statiku a životnost vašeho nábytku 
neovlivní. Popraskání může být 
způsobeno v důsledku dlouhých 
období sucha a nadměrného 
vystavení teplu. Popraskání 
nábytku se však ztrácí při normální 
vlhkosti vzduchu. 

Každý kus nábytku je přírodní 
produkt, který je charakteristický 
nepravidelnou strukturou a barvou. 
Tyto vlastnosti a charakteristika 
tohoto materiálu určuje, že každý 
výrobek je jedinečný. 

Nábytek z masivu může ztmavnout 
vlivem přímého slunečního 
zářením. Proto zajistěte 

rovnoměrné rozložení světla. 
Z tohoto důvodu během prvních 
několik týdnů neumisťujte na 
nábytek jakékoli předměty na 
dlouhou dobu. Mohlo by to vést ke 
změně barvy. 

Nábytek z masivního dřeva patří 
přirozeně k Vašemu životnímu 
prostředí. Nesprávné skladování 
nebo jeho užívání ve vlhkém nebo 
chladném prostředí může způsobit 
nábytku velké škody. 

Upozorňujeme, že se dřevo může 
střídavě měnit kvůli měnícím se 
teplotám, vlhkosti vzduchu a 
dalším vlivům. Navzdory pečlivé 
volbě a zpracování materiálů, je 
možné že boční části a dřevěné 
panely se mohou mírně 
deformovat. Stejně tak je možný i 
výskyt trhlin. Všechny výše 
uvedené přirozené známky zrání 
dřeva nejsou důvodem pro 
případné reklamace. Jsou naopak 
známkou přirozené krásy nábytku. 

Nikdy neumisťujte nábytek přímo 
ke zdroji tepla. 

Protože trvale udržitelná 
společensky zodpovědná těžba 
dřeva je pro nás prioritou, vlastní 
náš nábytek certifikaci FSC a 
veškerý náš nábytek vyhovuje 
evropským směrnicím REACH a 
EUTR. 

POKYNY PRO PÉČI: 

Stejně jako všechny naše výrobky 
z masivního dřeva, tak i náš 
nábytek by měl být pravidelně 
ošetřován. Ostré předměty, horké 
nebo vlhké objekty mohou 
způsobit poškození povrchu dřeva. 

Rozlité tekutiny okamžitě 
odstraňte. Nedoporučujeme 
používání běžných čisticích 
prostředků. Povrch nábytku 
můžeme čistit pouze suchým nebo 
lehce vlhčeným hadříkem z 
bavlněné tkaniny. Mikro vláknové 
tkaniny jsou nevhodné pro dřevěné 
povrchy. 

Prach a jiné drobné nečistoty 
mohou být stírány bez námahy. 
Povrchy nábytku jsou záměrně 
navrženy tak, aby působily v 
rustikálním stylu. Při výrobě dostal 
nábytek pomocí drátěného 
kartáčku své charakteristické linie. 

VARIANTA CROSS: 

Zde se dostalo nábytku potažení a 
lakování. To samo o sobě znamená 
velkou ochranu a potřebu menší 
péče. 

Pokud však zjistíte změny na 
povrchu nábytku, můžete použít 
přírodní konzervační olej na běžný 
nábytek. (doporučuje se aplikace 
ve spreji). Olej aplikujte při 
roztírání povrchu nábytku 
hadříkem. Aplikujte ve směru tahů 
štětce na povrchu nábytku. Po 
krátké době schnutí přebytek 
zbytků odstraňte čistým ručníkem 
ve směru vlákna. Po tom nechte 
povrch nějakou dobu zaschnout. 

PŘEJEME VÁM MNOHO 
ŠŤASNÝCH CHVIL 

S NOVÝM NÁBYTKEM! 

 

 

 

 


