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Návod na používanie a údržbu záhradného nábytku 
Vážení zákazníci, 

ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš originálny záhradný nábytok. Tento záhradný nábytok je určený na domáce použitie.   
Záhradný nábytok si môže uchovať dobrý vzhľad a prinášať Vám potešenie veľa rokov. Na to je ale potrebné starať sa oň podľa tohto 

návodu na používanie a údržbu. V súčasnej dobe je možné v našom sortimente zaobstarať si nábytok celodrevený, hliníkový, ratanový, či 
v kombinácii hliníka s drevenými prvkami. Každý potom vyžaduje určitý druh údržby.  

Mountfield SK, s.r.o. 

Druhy nábytku 

Nábytok s hliníkovou konštrukciou 
Najmenej náročný na údržbu je hliníkový nábytok (zliatina hliníka), vybavený ochrannou vrstvou proti poveternostným vplyvom. K jeho 

údržbe prakticky je potrebné len ho udržiavať v čistote bežnými čistiacimi neagresívnymi prostriedkami, ako sú jemné saponáty apod. 

Drevený nábytok, prípadne drevené prvky nábytku 
Pri tomto nábytku bude už potrebné venovať údržbe o niečo väčšiu starostlivosť. Záleží pritom samozrejme na druhu dreva 

a umiestnení nábytku.  
Drevo je prírodný materiál, ktorý reaguje na vplyvy, ktorým je vystavený, najmä však na vlhkosť vzduchu a teplotu. Zosychanie alebo 

naopak vlhnutie dreva nie je chybou dreva, ale práve dôsledkom pôsobenia okolitých vplyvom, ktoré na drevo pôsobia a s ktorými sa musí 
vyrovnať. Správnou údržbou je možné pomôcť drevu sa so zmenami prostredia vyrovnať a predĺžiť tak jeho pôvodný vzhľad a životnosť.  

Teak, 
je tropické, tvrdé a veľmi odolné drevo, ktoré má ako nové medovo hnedá sfarbenie. V prípade, že sa o neho nebudete nijako starať, 

mení postupom času účinkom okolitých poveternostných vplyvom túto farbu na strieborno- šedú patinu, ktorá je jedinečným výsledkom 
pôsobenia slnka, dažďa, mrazu a vetra (teakové drevo je voči týmto poveternostným vplyvom celkom odolné a vyššie uvedená zmena farby 
nijako neovplyvňuje vlastnosti tohto dreva, môžu sa však objaviť drobné praskliny). Záleží na užívateľovi, či preferuje toto sfarbenie alebo 
pôvodné medovo hnedé sfarbenie teakového dreva. Po určitej dobe bez údržby táto strieborno-šedá patina prechádza do nepravidelného 
tmavo šedého zafarbenia a pokiaľ nebude nábytok pravidelne čistený, čo odporúčame, bude povrch prirodzene tmavnúť až černieť. 

Eukalyptus, 
je tropické, veľmi tvrdé drevo medovo hnedého sfarbenia, odolné aj proti kyslým dažďom v mestách. V porovnaní s teakom má menší 

obsah prírodných olejov a výraznejšie zosychá, je teda náchylnejšie ku vzniku prasklín a deformácií, pretože je potrebné ho ošetrovať nie 
len kvôli zachovaniu farby dreva, ale najmä jeho kvality. 

Nábytok z umelého ratanu 
Ide o zvláštnu skupinu záhradného nábytku, ktorý poskytuje dve hlavné výhody – minimálne požiadavky na údržbu a nízku hmotnosť, 

vďaka ktorej môžete nábytok jednoducho prenášať z miesta na miesto.  
Nábytok z tohto materiálu by nemal byť vystavovaný teplotám nad 40°C a pod 0°C. V mraze materiál krehne a mohlo by dôjsť k jeho 

popraskaniu. Neumiestňujte ho ani za sklo v presklených lodžiách a zimných záhradách apod., môže sa teplom poškodiť. 

Zloženie  
Pokiaľ je nábytok dodávaný v rozobranom stave, je súčasťou jeho balenia potrebný spojovací materiál, kovanie a obrazový návod na 

zloženie – pri montáži nábytku postupujte podľa tohto návodu a dbajte na dotiahnutie všetkých spojov.  

Používanie 
Nábytok je konštruovaný tak, aby bol bezpečný pri bežnom spôsobe používania, pre ktorý bol navrhnutý a vyrobený. Akékoľvek iné ako 

obvyklé použitie, t. j. predovšetkým opieranie sa o opierky skladacích kresiel, sedenie na podrúčkach, sedenie alebo státie na stole, 
premiestňovanie zaťaženého nábytku apod., môže byť príčinou vážneho zranenia. Nábytok v žiadnom prípade nepreťažujte, nevystavujte 
ho nadmernému dynamickému zaťaženiu (prudké dosadnutie, hojdanie sa na kreslách) a dodržujte odporučenú nosnosť (pre sedací 
nábytok je statická nosnosť 160 kg). Nábytok musí stáť na pevnom rovnom podklade. 

Stoly, vr. tých, ktoré sú vybavené otvorom n slnečník, nie sú konštruované ako podpera slnečníka; podopretie slnečníka je potrebné 
riešiť samostatne, napr. stojanom pre slnečník. Na dosku stola neodporúčame pokladať ťažké predmety s ostrými hranami, ktoré by mohli 
na povrchu spôsobiť ryhy.  

Nábytok pri správnej starostlivosti a spôsobe používania odoláva bežným vonkajším podmienkam v našom klimatickom pásme.   
Drevený nábytok chráňte pred trvalým štýlom s vodou a nadmernou vlhkosťou a zabráňte výraznej zmene vlhkosti okolia (napr. pri 

presune z vonkajšieho vlhkého priestoru do suchej vyhrievanej miestnosti alebo naopak), kedy dochádza k vysychaniu dreva alebo naopak 
k jeho nadmernej hydratácii. V dôsledku toho môže dochádzať k tvarovým zmenám a tiež k poškodeniu popraskaním, krútením poprípade 
porušeniu povrchovej úpravy a farebným zmenám dreva. Pre informáciu uvádzame, že nábytok umiestnený vo vonkajšom prostredí 
v našom podnebnom pásme si zachováva váženú vlhkosť dreva 17 ± 2%. Poškodenie vzniknuté výraznými zmenami vlhkosti nemôže byť 
predmetom reklamácie. Pri správnom ošetrovaní odoláva nábytok dažďu a striekajúcej vode, avšak dlhodobý kontakt s vodou alebo so 
snehom môže byť príčinou jeho poškodenia. Preto sneh a vodu ležiacu na nábytku čo najskôr odstráňte.  

V teplom počasí neodporúčame dlhodobo ponechávať výrobky zo skla na povrchu nábytku. Slnečné lúče pri prechode sklom môžu 
zvýšiť teplotu na povrchu natoľko, že môžu poškodiť povrch nábytku a spôsobiť jeho deformácie.   

Buďte vždy opatrní pri používaní ohňa, oleja, tukov alebo horúcich predmetov, ktoré môžu tiež zapríčiniť neodstrániteľné poškodenie. 
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Údržba 
Kvôli prehľadnosti uvádzame orientačnú tabuľku nami ponúkaných údržbových prostriedkov pre náš nábytok: 

Druh nábytku Vhodné produkty Poznámky 

Teak 

2NAZ0288 Čistiaci prostriedok 
TEAK 

Čistí a oživuje teakové drevo. Odstraňuje šedú patinu dreva 
a navráti mu pôvodný vzhľad. 

2NAZ0289 Ochranný prostriedok 
TEAK bezfarebný 

Roztok na vodnej báze (bez rozpúšťadiel) obsahujúci živice 
špeciálne vybrané na poskytnutie ochrany teakového a iného 
exotického dreva bez zmeny zafarbenia. Nábytok si zachováva 
pôvodnú farbu aj štruktúru.  

2NAZ0290 Ochranný impregnační 
prostriedok TEAK 

Výrobok na vodnej báze (bez rozpúšťadiel) obsahuje živice 
špeciálne vybrané k teakovému a všetkému exotickému drevu pre 
dlhú ochranu. Chráni pred vonkajšími vplyvmi a nepriaznivým 
počasím. Chráni proti UV žiareniu, dodá drevu medové zafarbenie.  

2NAZ0291 Teakový olej 1l 
Teakový olej - olej na ochranu záhradného nábytku z teakového 
dreva a iného exotického dreva. 
Zmes rastlinných olejov a živice. 

Eukalyptus  
2NAZ0139 Čistič na drevený 

nábytok Pre pravidelnú údržbu 

2NAZ0138 Olej na drevený nábytok Na báze prírodných olejov 0,5l  

Ťahokov, Hliník, 
Ratan - teakové 
podrúčky 

2NAZ0288 Čistiaci prostriedok 
TEAK 

Čistí a oživuje teakové drevo. Odstraňuje šedú patinu dreva 
a navracia mu pôvodný vzhľad. 

2NAZ0289 Ochranný prostriedok 
TEAK bezfarebný 

Roztok na vodnej báze (bez rozpúšťadiel) obsahujúci živice 
špeciálne vybrané na poskytnutie ochrany teakového a iného 
exotického dreva bez zmeny zafarbenia.  Produkt si zachováva 
pôvodnú farbu a štruktúru.  

2NAZ0290 Ochranný impregnační 
prostriedok TEAK 

Výrobok na vodnej báze (bez rozpúšťadiel) obsahuje živice 
špeciálne vybrané k teakovému a všetkému exotickému drevu pre 
dlhú ochranu. Chráni pred vonkajšími vplyvmi a nepriaznivým 
počasím. Chráni proti UV žiareniu, dodá drevu medové zafarbenie. 

2NAZ0291 Teakový olej 1l 
Teakový olej - olej na ochranu záhradného nábytku z teakového 
dreva a iného exotického dreva. 
Zmes rastlinných olejov a živice. 

2NAZ0138 Olej na drevený nábytok Na báze prírodných olejov 0,5l 

Umelý výplet, poly 
ratan 2NAZ0140 Čistič na vypletaný 

nábytok 
Odstraňuje mastnotu, olej, sadze, prach a otlačky prstov a 
zabraňuje opätovnému znečisteniu. 

Poznámka: Pri aplikácii prípravkov na ochranu dreva postupujte podľa pokynov uvedených na obaloch prípravkov.  

Starostlivosť o kovanie a spoje 
Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých spojov, vždy na začiatku sezóny a potom priebežne počas roka. Je dôležité vedieť, že 

zvýšená vôľa v spojoch spôsobuje nadmerné namáhanie niektorých dielov a môže viesť až k poškodeniu nábytku! Otočné a posuvné prvky 
kovania pravidelne mažte jemným olejom, aby zostali pohyblivé. 

! Nezabúdajte na pravidelnú kontrolu dotiahnutia skrutkových spojov nábytku !Nábytok udržujte v čistote 
Nábytok umývajte len neagresívnymi umývacími prostriedkami a následne ho veľmi dôkladne opláchnite čistou vodou a nechajte 

uschnúť. V prípade, že použijete na odstránenie odolných škvŕn brúsnu hubku, vždy s ňou pracujte v smere viditeľných vlákien dreva. 
Nepoužívajte vysokotlakové čistenie (tlakovou umývačkou). 

Znečistenie je potrebné odstrániť čo najskôr, aby sa zamedzilo vsiaknutie zdroja znečistenie do povrchu; inak hrozí nebezpečenstvo, že 
už sa to nebude dať odstrániť. 

Drevené časti nábytku pravidelne ošetrujte odporučenými prípravkami na ochranu dreva.  

Skladovanie 
Nábytok zbytočne nevystavujte poveternostným vplyvom, zvlášť nie ak ho nepoužívate. Ak nábytok dlhšiu dobu nepoužívate (napr. 

v zimnom období), očistite ho, nechajte dôkladne uschnúť, drevené časti ošetrite odporučeným prípravkom na ošetrenie dreva a nábytok 
uskladnite v krytých nevykurovaných priestoroch s voľnou cirkuláciou vzduchu. Nábytok nikdy neskladujte v príliš suchých vykurovaných 
miestnostiach, môže tak dôjsť k jeho poškodeniu v súvislosti s vyššie uvedeným vysychaním dreva!  

Nábytok (nie len pri skladovaní) nezakrývajte nepriedušnou plachtou, pod ktorou hrozí riziko kondenzácie vzdušnej vlhkosti. 
V niektorých prípadoch môže dôjsť k prilepeniu takej plachty na povrch nábytku a tým k jeho poškodeniu. Používajte špeciálne krycie 
plachty na nábytok, ktoré vlhkosť odvádzajú.  

Upozornenie: Predajca nezodpovedá za prípadné chyby nábytku vzniknuté v dôsledku nedodržiavania tohto návodu na používanie a 
údržbu. 

DÔLEŽITÉ: ČÍTAJTE POZORNE! USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE! 


