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ScanCom FSC Teak

ScanCom FSC-Teak

Tento nábytek je vyroben z pravého teakového dřeva (Tectona Grandis),
pěstovaného na FSC plantážích. Tato vznešená dřevina je přírodně
impregnována ("Chinon"), pro ochranu proti hnilobě. Současně, přirozený obsah
teakového oleje ve dřevě, zabraňuje absorpci vody a pomáhá udržovat povrch v
čistotě. U FSC teakového dřeva nemusí být prováděna údržba, aby odolávalo
povětrnostním vlivům. Postupem času bude slunce přebarvovat původní
nahnědlou barvu na nový stříbrno-šedý odstín. Mnoho milovníků teakového
dřeva preferuje tuto stříbrno-šedou patinu. Jiní uživatelé zase dávají přednost
zachování původní barvy. Chcete-li zachovat původní barvu, doporučujeme
teakový olej.

Diese Möbel sind aus echtem FSC-Teakholz (Tectona Grandis) aus
Plantagenanbau hergestellt. Die edle Holzart ist durch das Chinon von Natur aus
imprägniert und verrottungsbeständig. Gleichzeitig sind die Oberflächen durch
den natürlichen Teakölgehalt des Holzes wasserabweisend und können leicht
sauber gehalten werden. FSC-Teakholz ist auch ohne Nachbehandlung
wetterfest. Mit der Zeit verblasst durch die Sonneneinstrahlung die ursprünglich
braune Oberflächenfarbe zu einem Silbergrau. Viele Teak-Liebhaber ziehen diese
silber-graue Patina vor, andere bevorzugen die Originalfarbe. Um die
Originalfarbe beizubehalten, empfehlen wir ScanCom Teak Sealer Oil.

Pro pravidelné čištění doporučujeme čisticí prostředek pro čištění teakového
zahradního nábytku.
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ScanCom FSC Teak
Tento nábytok je vyrobený z pravého teakového dreva (Tectona Grandis),
pestovaného na FSC plantážach. Táto vznešená drevina je prírodne
impregnovaná ("Chinon"), pre ochranu proti hnilobe. Súčasne, prirodzený obsah
teakového oleja v dreve, zabraňuje absorpcii vody a pomáha udržiavať povrch v
čistote. U FSC teakového dreva nemusí byť vykonávaná údržba, aby odolávalo
poveternostným vplyvom. Postupom času bude slnko prefarbovať pôvodnú
hnedastú farbu na nový strieborno-sivý odtieň. Mnoho milovníkov teakového
dreva preferuje túto strieborno-sivú patinu. Iní užívatelia zase dávajú prednosť
zachovaniu pôvodnej farby. Ak chcete zachovať pôvodnú farbu, odporúčame
teakový olej.
Na pravidelné čistenie odporúčame čistiaci prostriedok pre čistenie teakového
záhradného nábytku.

Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir ScanCom Wood Cleaner.
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This furniture is made of genuine, plantation-grown FSC teak wood (Tectona
Grandis). This noble wood species is naturally impregnated with "Chinon", which
protects against rot. At the same time, the natural content of teak oil in the wood
resists the absorption of water and helps keep surfaces clean. FSC Teak wood
does not need to be maintained to withstand weathering. Over time, the sun will
bleach the original brownish colour and a new silver-grey surface will appear.
Many aficionados of teak wood prefer this silver-grey patina. Others prefer to keep
the original colour. To maintain the original colour, we recommend ScanCom Teak
Sealer Oil.
For regular cleaning, we recommend ScanCom Wood Cleaner.
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