
Údržba nábytku KWA 

             

Dřevo je živý materiál, který v průběhu celého roku střídavě pohlcuje, a naopak odpařuje, 
vlhkost. V důsledku tohoto přirozeného procesu, mohou na povrchu dřeva vznikat malé 
praskliny. Vznik těchto trhlin nemá vliv na životnost nábytku, ale to platí za podmínky 
používání oleje na dřevo, aby se zabránilo v budoucnu prohlubování prasklin. 

Zde naleznete některé pokyny pro péči, které zvýší životnost vašeho nábytku a pomáhají jej 
udržet, aby vypadal stále jako nový. 

Obecné rady pro zahradní nábytek  
• Chraňte nábytek před vlhkým a mokrým prostředím. Umístěte jej pod přístřeškem, 

nebo chraňte pomocí přiléhavých nepropustných krycích plachet, pokud se blíží déšť. 
Nakloňte stolní desku tak, aby na ní nezůstávala voda a neabsorbovala se do 
povrchu. 

• Pravidelně omyjte a osušte nábytek jemným čisticím prostředkem. 
• Zimní skladování: umyjte nábytek důkladně, nechte jej vyschnout a uložte ho přes 

zimu na chladném a suchém místě. 

Konkrétní rady pro mořený nábytek (cappuccino, dub) 

• Měl by být ošetřen, pokud je povrch nábytku matný a dešťová voda již nezůstává na 
povrchu v kapkách. Interval mezi jednotlivými ošetřeními povrchu závisí na umístění 
nábytku a povětrnostním podmínkám, jímž je nábytek vystaven. 

Instrukce k čištění nábytku 

• Nechte nábytek řádně vyschnout 
• Ošetřete povrch nábytku údržbovým olejem na dřevo KWA 
• Nechte nábytek zaschnout, dokud není jeho povrch na dotek zcela suchý. 

 
Věříme, že při dodržování našich rad budete tento nábytek dlouhodobě využívat a budete 
s ním plně spokojeni. 
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                                           Údržba nábytku KWA 

             

Drevo je živý materiál, ktorý v priebehu celého roka striedavo pohlcuje, a naopak odparuje, 
vlhkosť. V dôsledku tohto prirodzeného procesu, môžu na povrchu dreva vznikať malé 
praskliny. Vznik týchto prasklín nemá vplyv na životnosť nábytku, ale to platí za podmienky 
používania oleja na drevo, aby sa zabránilo k prehlbovaniu prasklín do budúcna. 

Tu nájdete niektoré pokyny pre starostlivosť, ktoré zvýšia životnosť vášho nábytku a 
pomáhajú ho udržať, aby vypadal stále ako nový. 

Všeobecné rady pre záhradný nábytok  
• Chráňte nábytok pred vlhkým a mokrým prostredím. Umiestnite ho pod prístreškom, 

alebo chráňte pomocou priliehavých nepremokavých krycích plachiet, pred dažďom. 
Nakloňte stolnú dosku tak, aby na nej nezostávala voda a neabsorbovala sa do 
povrchu. 

• Pravidelne umývajte  a osušte nábytok jemným čistiacim prostriedkom. 
• Zimné skladovanie: dôkladne nábytok umyte, nechajte ho vyschnúť a uložte ho cez 

zimu na chladnom a suchom mieste. 

Konkrétne rady pre morený nábytok (cappuccino, dub) 

• Mal by byť ošetrený, pokiaľ je povrch nábytku matný a dažďová voda už nezostává 
na povrchu v kvapkách. Interval medzi jednotlivým ošetrením povrchu závisí od 
umiestnenia nábytku a poveternostnými podmienkami, ktorým je nábytok vystavený. 

Inštrukcie k čisteniu nábytku 

• Nechajte nábytok riadne vyschnúť 
• Ošetrujte povrch nábytku údržbovým olejom na drevo KWA 
• Nechajte nábytok zaschnúť, pokiaľ nie je jeho povrch na dotyk úplne suchý. 

Veríme, že pri dodržiavaní našich rád budete tento nábytok dlhodobo využívať a budete 
s ním úplne spokojný. 
 
Váš 
          Mountfield SK, s.r.o. 
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