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STAROSTLIVOSŤ O ZÁHRADNÝ NÁBYTOK
Chcete udržať vzhľad a kvalitu dreveného záhradného nábytku, je dôležité se oň dobre
starať.
Po zakúpení si najskôr prečítajte montážný návod a návod na ošetrenie a starostlivosť o
záhradný nábytok.
Po rozbalení si nábytok starostlivo prehliadnite, či nedošlo pri doprave k mechanickému
poškodeniu a či nemá nábytok prípadnú ďalšiu vadu.
Doporučujeme umiestniť nábytok pod prístrešok na rovný, stabilný a suchý povrch.
Uchránite tak nábytok pred neustále sa meniacim počasím, ktoré skracuje životnosť
dreveného nábytku. Nábytok tak nesmie stáť trvale vo vode ani na ňom nesmie ležať
cez zimu snehová pokrývka!
Po zmontovaní natrite nábytok zodpovedajúcim ochranným náterom (teakovým olejom)
podľa priloženého návodu. Nábytok by mal byť ošetrený minimálne 2x za rok (na jar
pred sezónou a pred uskladnením v zimnom období).
Ďalšie ošetrenie je podľa potreby. Keď povrch nábytku zmatnie, dažďová voda prestane
zostávať na povrchu nábytku a kvapky sa začnú vpíjať do dreva, je čas na ďalšie
ošetrenie.
Nábytok počas sezóny pravidelne čistite, nejlepšie jemným mydlovým čističom.
Nábytkové kovanie nevyžaduje špeciálnu údržbu. Pravidelne však kontrolujte
dotiahnutie všetkých spojov, pretože zvýšená vôľa v spojoch spôsobuje nadmerné
namáhanie niektorých dielov a môže skončit až poškodením nábytku. Pri zmontovaní
nábytku si však dávajte pozor i na prílišné dotiahnutie všetkých spojov!
Pokiaľ nie je nábytok dlhšiu dobu používaný (napr. v zimnom období), očistite ho,
nechajte oschnúť, uložte v krytých nevykurovaných priestoroch tak, aby bola zaistená
cirkulácia vzduchu (napr. v garáži, v prístrešku, na povale, či v pivničných priestoroch)
a prikryte plachtou. Nábytok neomotávejte zmršťovacou fóliou, mohol by začať
plesnieť.

Ďalšie doporučenie:
Nezabudnite ošetriť nábytok všade, napr. medzi latami sedáku a v oporných častiach,
zo spodnej strany stolu apod…
Nábytok môžu napadnúť tiež huby a pliesne. Upozornia Vás na to tmavošedé až čierne
škvrny. V takom prípade použite vhodný čistiaci prostriedok. Pokiaľ čierne miesta nezmiznú,
môžete použíť brúsny papier a zbrúsiť postihnuté miesta, kým nenarazíte na zdravé drevo.
Pokiaľ je nábytok morený, natrite ho najskôr vhodným odstieňom moridla a potom
ošetrujúcim olejom.

TENTO ZAHRADNÝ NÁBYTOK NIE JE URČENÝ DO
KOMERČNÝCH PRIESTOROV (reštaurácie, hotely, parky apod.).

GARDEN FURNITURE MAINTAINANCE
When you want to maintain the apperance and quality of your wooden garden
furniture, it is neccessary to take a good care of it.
Firstly read carefully the assembling instruction and service manual of the garden
furniture.
Carefully check through the unpacked furniture in case of mechanical damage due to the
transport and other possible defects.
We strongly recommend to place your furniture in a garden shed on a flat, stable and dry
surface. You will protect your furniture against changeable weather which usually cuts its
life. The furniture mustn´t stand in water permanetly, nor be covered in snow during
winter.
Always protect your assembled furniture with teak oil according to your enclosed manual
at least 2x/year (before using and storing it).
Further case concerning the need and weather. The right time for next care starts when the
surface becomes matt. Rainy water stop remaining on the top and the wood start absorbing
the drops.
Take regular care during the season best with mild soap detergent.
Fittings of the furniture don´t require any special care. Regularly control the fixed joints as
the loose-fitting cause excessive dressing of some parts and could end up damaging
furniture. Nevertheless when assembling the furniture take care not to overwrought joints!
When the furniture is not used for longer period (eg. winter period), clean it, let it dry,
store in covered heatless spaces with enough air draught (eg. in garage, porch, shed, attic,
cellar) and cover. Never use elastic foil in case of possible mold.
Further recommendation:
Don´t forget to treat carefully your furniture with the teak oil everywhere between laths of the
seat and backrests, from underneath the table and all other parts.
Your furniture could be attacked by fungus and mold causing dark grey and black stains. In
that case use appropiate cleaning detergent. If black stains remain, you can use sand paper and
grind affected places until you reach whole wood. If the furniture is stained, firstly varnic it
with appropiate shade of the stain and further treating oil.

BE AWARE
THIS WOODEN GARDEN FURNITURE IS NOT FOR COMMERCIAL
USEAGE (eg. restaurants, hotels, parks).

