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Zahradní nábytek - teak
POPIS ZBOŽÍ A NÁVOD K ÚDRŽBĚ
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste si vybrali originální zahradní nábytek, který je vyrobený z barmského teaku.
Nábytek je dodáván v rozebraném stavu zabalen do papírových kartonů s kódem zboží a popisem zboží v angličtině od výrobce.
Součástí dodávky je potřebný spojovací materiál, kování, imbusový nebo stranový klíč a jednoduchý montážní návod. Stohovací, skládací a polohovatelná
křesla jsou dodávána již smontována ve složeném stavu.
Nábytek, který se Vám dostává do rukou je vyroben z teaku. Teak patří mezi nejznámější tropické dřeviny na světě. Vynikající pověst si teakové dřevo
vysloužilo pro svou dlouhou životnost, tvarovou stálost a výbornou odolnost proti parazitům a škůdcům. Teak se používá na výrobu prestižních souprav
zahradního nábytku a často ho zpracovávají i výrobci luxusních rekreačních a sportovních jachet. Nábytek není povrchově upraven. Vzhledem k tomu,
že nábytek je vyroben z přírodního materiálu, je kresba dřeva a jeho zbarvení na každém kusu nábytku unikátní. Sedací nábytek je určen pro jednorázové
zatížení do 100kg.
Péče o nábytek, věnovaná výrobcem nábytku ve výrobním závodě, nemůže skončit expedicí výrobku k zákazníkům po celém světě. Nábytek z exotických
dřevin k Vám putuje dlouhou dobu lodí. Překoná přitom několik klimatických pásem se zcela odlišným podnebím. Nábytek je vyráběn tak, aby byl vhodný
pro použití ve středoevropských podmínkách, přesto se musí určitý čas dřevo nechat v našich podmínkách aklimatizovat.
Dřevo jako každý obdobný přírodní materiál absorbuje vlhkost nebo vysychá během roku podle měnících se klimatických podmínek. Díky přirozené
struktuře může při změnách vlhkosti a teploty ojediněle docházet k drobným tvarovým změnám či změnám zbarvení dřeva a mohou vznikat drobné
praskliny dřeva, které však nemají vliv na pevnost a funkčnost nábytku. Těmto změnám ve struktuře dřeva je možné ve značné míře předcházet
dodržováním připojeného návodu k údržbě. Výše uvedené skutečnosti, jež mají původ v přírodních vlastnostech dřeva, nelze považovat za vady výrobku.
Chceme, aby Vám nábytek přinášel potěšení a dobře vypadal po řadu let.
Doporučujeme Vám proto o nábytek úzkostlivě pečovat dle dále uvedeného návodu k údržbě.
NÁVOD K ÚDRŽBĚ:
Nábytek udržujte v čistotě!
Pravidelně čistěte Váš nábytek jemným mýdlovým čističem nebo speciálními
čistícími prostředky na zahradní nábytek. Pokud nábytek delší dobu nepoužíváte (např. v zimním období), očistěte ho, nechte důkladně oschnout,
uložte v krytých nevytápěných prostorách a přikryjte plachtou
Olejování
Pro uchování barvy nábytku a jeho ochranu je nezbytné dřevo pravidelně ošetřovat
teakovým olejem, který je určen na ošetřování dřevěného zahradního nábytku. Olejování zabraňuje úplnému nežádoucímu vyschnutí dřeva.
Četnost opakování nátěrů teakovým olejem závisí na místě, intenzitě a způsobu používání nábytku. Obecně platí, že nátěr nábytku teakovým olejem
je třeba aplikovat ve chvíli, kdy povrch nábytku zmatní a dešťová voda přestane zůstávat na povrchu nábytku jako kapky a začne se vpíjet do dřeva.
Nábytek olejujeme zásadně vyčištěný!
Pokud ponecháte nábytek neošetřen, získává teak stříbrnou patinu.
Kování
Použité nábytkové kování nevyžaduje zvláštní údržbu. Při montáži nábytku postupujte dle návodu a dbejte na dotažení všech spojů a pravidelně
kontrolujte jejich dotažení na začátku sezóny i průběžně během roku. Zvýšená vůle ve spojích způsobuje nadměrné namáhání některých dílů
a může končit až poškozením nábytku!
Upozornění:
Prodávající žádným způsobem neodpovídá za případné vady nábytku vzniklé v souvislosti s nedodržováním tohoto návodu k údržbě.
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