
Návod k ošetřování  nábytku

Platí pro masiv, dýhu, LTD, HPL, lakovaný nábytek

K odstranění prachu a lehkého znečistění nábytku použijte hadřík z materiálu nepouštějícího
vlákna (např. bavlna, mikrovlákno  nebo jelenice), velmi slabě navlhčeného vodou s několika
kapkami čirého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou
plochu nábytku otřete lehce, nikoliv však až do mokra, a okamžitě poté vytřete nábytek do sucha
suchým hadříkem. Při vytírání matných ploch nepoužívejte silný tlak na hadřík, jinak by mohlo
dojít k nevratnému vyleštění ploch nábytku.

Při silnějším znečistění lze použít větší množství saponátu, nikoliv však koncentrovaného.
Nábytek musí být ošetřován bez použití tlaku a následně očištěn hadříkem s čistou vodou. Ta
musí být okamžitě setřena suchým hadříkem. U dokončení nábytku na otevřené póry je třeba
zejména odstranit vlhkost z pórů, a to vytřením suchým hadříkem tahy ve směru pórů.

    Při  použití ostatních komerčních prostředků na čistění nábytku je nutno dodržovat návod
výrobce. Doporučujeme Vám, abyste si takový prostředek před použitím nejprve vyzkoušeli na
méně viditelné ploše nábytku. Použití olejových politur, oživovacích olejů a jiných přípravků
obsahujících oleje nedoporučujeme ani na nábytek lakovaný matným lakem, neboť dojde k jeho
nerovnoměrnému vyleštění.  Čistící  prostředky nesmí obsahovat  polymery.  Rovněž nesmí být
použity  prostředky  obsahující  abraziva  (brusné  a  leštící  pasty,  prášky  a  jiné  látky  schopné
poškrábat plochu nábytku). Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady u
dřevěných částí  nábytku  nejsou závadou,  ale  naopak dokladem přírodního charakteru  dřeva.
Barevné  odlišnosti  dřevěných částí  jsou způsobeny rozdílnou schopností  dřeviny  absorbovat
dokončovací materiál.

    Záruka  se  nevztahuje  na  vady  vzniklé  přirozeným  opotřebením  nábytku,  dlouhodobým
vystavením vody, vystavením teplotě nad 35°C, vysokou vlhkostí nad 60 %, či naopak vlhkostí
pod 40%, vysokým výkyvům vlhkostí  či  teplot,  působení  alkoholu,  dlouhodobým působením
slunečního  světla,  které  má  vliv  na  změnu  barevného  odstínu  dřeva,  nesprávnou  údržbou,
neodbornou  manipulací  či  nepřiměřenými  zásahy  a  čištěním  v  rozporu  s  tímto  návodem  či
používaní  v  rozporu  s  tím,  k  čemu jsou  prvky běžně  určené.  Odkládání  horkých,  chemicky
reaktivních,  hmotnostně  nevyhovujících  a  hrubých  předmětů  je  zakázáno.  Neposunujte  po
plochách  těžší  předměty  s  ostrými  hranami  a  drsným  povrchem.  Na  pracovních  plochách
používejte vhodné podložky.  Vyvarujte se nárazu tvrdých předmětů do ploch a hran.  Dále je
nutné respektovat mechanické dimenze nábytkového kování.

     Výrobky z plexiskla se nesmí čistit lihem, protože může časem dojít k destrukci materiálu a k
bílým skvrnám. Případné znečištění lepidlem, fixem atd. lze odstranit technickým benzínem. 

     Užívání interiérových částí:
        Interiér smí být užíván pouze k účelu, k jakému byl vyroben a určen, a který je obecně znám.
Tomuto účelu je uzpůsobena jeho konstrukce a dimenzování. Pokud by uživatel užíval nábytek a
truhlářské konstrukce k jinému účelu, než který se u nábytku a truhlářských konstrukcí obecně
předpokládá, výrobce neručí za škody vzniklé takovýmto užíváním.
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