Rady pre údržbu teakového záhradného nábytku
Vážený zákazníci,
ďakujeme, že ste si vybrali originálny, ručne vyrábaný záhradný nábytok z teakového dreva.
Teak je tropické, tvrdé a veľmi odolné drevo, ktoré, keď je nové, má medovo hnedé zafarbenie. V prípade,
zanedbávanej starostlivosti mení postupom času v dôsledku okolitých poveternostných vplyvov túto farbu na
strieborno-sivú patinu, ktorá je jedinečným výsledkom pôsobenia slnka, dažďa, mrazu a vetra (teakové drevo je
proti týmto vplyvom úplne odolné a vyššie uvedená zmena farby nijako neovplyvňuje vlastnosti tohto dreva). Po
určitom čase táto strieborno-sivá patina prechádza do nepravidelného tmavo sivého sfarbenia, pokiaľ ostáva
teak bez akéhokoľvek ošetrenia. Toto sfarbenie je v niektorých krajinách veľmi populárne (napr. v Anglicku),
avšak u nás väčšina ľudí preferuje pôvodné medovo hnedé sfarbenie.
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Ak patríte medzi zákazníkov, ktorí dávajú prednosť vyššie zobrazenému medovo-hnedému sfarbeniu teakového
nábytku a chcete mať nábytok podobný ako v čase jeho zakúpenia aj po niekoľkých rokoch používania, je
potrebné mu venovať minimálnu starostlivosť.
Ideálnou a odporúčanou voľbou na čistenie a údržbu teakového dreva je použitie osvedčených špeciálnych
prípravkov TEAK CLEANER a TEAK PROTECTOR. Používaním týchto prípravkov zaistíte tú najlepšiu ochranu
teakového dreva a uchováte teaku medovo hnedú farbu. Pomocou prípravku TEAK CLEANER ľahko vyčistíte
povrch teakového nábytku, prípravok TEAK PROTECTOR potom zaistí jeho dlhodobú ochranu. V porovnaní
s bežným teakovým olejom má ošetrenie s prípravkami TEAK CLEANER A TEAK PROTECTOR tieto výhody:
• udržujú medovo-hnedú farbu teaku až 4 x dlhšie ako teakový olej
• sú nehorľavé a ekologické (založené na vodnej báze)
• nie sú to oleje
• nie sú mastné a nenechávajú mastné škvrny na oblečení
• zabraňujú vzniku plesní a chránia teak pred čiernymi škvrnami
Pri novom nábytku je dôležité aplikovať prípravok TEAK PROTECTOR ešte skôr ako teakové drevo získa
strieborno-sivú patinu (predchádzať strieborno-sivej patine je menej pracné ako obnovovať pôvodné medovohnedé sfarbenie). Prípravok TEAK PROTECTOR by mal byť použitý v momente, kedy nový teakový nábytok
začína blednúť (preto nechajte nábytok minimálne týždeň stáť vonku).
Poznámka: Pri aplikácii prípravku na ochranu dreva postupujte podľa pokynov uvedených na obaloch prípravku
Tento záhradný nábytok si môže uchovávať dobrý vzhľad a prinášať vám radosť po veľa rokov. K tomu je ale
potrebné starať sa oň podľa priloženého návodu na použitie a údržbu.

Prajeme Vám veľa krásnych chvíľ pri oddychu vo Vašom záhradnom nábytku.
NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU
ZÁHRADNÉHO NÁBYTKU VYROBENÉHO Z TROPICKÉHO TEAKOVÉHO DREVA

Zloženie
Nábytok je dodávaný v rozloženom stave zabalený v kartónových škatuliach. Súčasťou dodávky je potrebný
spojovací materiál, kovanie, imbusový alebo stranový kľúč a jednoduchý montážny návod. Polohovateľné kreslá
sú dodávané už zmontované v zloženom stave.
Pri montáži nábytku postupujte podľa obrazového návodu na zloženie a dbajte na dotiahnutie všetkých spojov.
Používanie
Nábytok je konštruovaný tak, aby pri správnej starostlivosti a spôsobu používania odolával bežným vonkajším
podmienkam v našom klimatickom pásme.
Nábytok neumiestňujte do príliš suchého prostredia a chráňte ho pred trvalým kontaktom s vodou a nadmernou
vlhkosťou. Pri výraznej zmene vlhkosti dreva dochádza k vysychaniu, alebo naopak nadmernej hydratácii dreva.
V dôsledku toho môže dochádzať k tvarovým zmenám a ďalej k popraskaniu , krúteniu, prípadne 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%).
Pri správnom ošetrovaní odoláva nábytok dažďu, striekajúcej vode, ibaže dlhodobý kontakt s vodou alebo
snehom môže byť príčinou poškodenia nábytku. Preto sneh a vodu ležiacu na nábytku čo najskôr odstráňte.
Poškodenie vzniknuté extrémnymi zmenami vlhkosti nemôže byť predmetom reklamácie.
Ďalej je nábytok skonštruovaný tak, aby bol bezpečný pri bežnom spôsobe používania, pre ktorý bol navrhnutý
a vyrobený. Akékoľvek iné ako bežné použitie t. j. predovšetkým opieranie sa o sklápacie kresielka, státie na
stole, premiestňovanie obsadeného ležadla a pod. môže byť príčinou vážneho zranenia.
Nábytok udržujte v čistote
Na čistenie dreva odporúčame používať špeciálny prípravok TEAK CLEANER, ktorý je veľmi účinný a výrazne
oživuje teakové drevo.
Skôr boli prostriedky na čistenie teakového dreva značne obmedzené. Väčšinou sa teakový nábytok čistil
pomocou mydlovej vody a kefy (nie drôtenky), ale tento spôsob je menej účinný a zastaraný. Preto ho ani my
neodporúčame. Majte na pamäti, že po použití vyššie uvedeného prípravku (vrátane mydla) je potrebné teakový
nábytok veľmi dôkladne opláchnuť čistou vodou. V prípade, že použijete na odstránenie odolných škvŕn brúsnu
hubku, pracujte s ňou vždy v smere viditeľných vlákien.
Nábytok pravidelne ošetrujte
Na ošetrovanie teakového dreva odporúčame použiť špeciálny prípravok
TEAK PROTECTOR, ktorý je výrazne účinnejší a ekologickejší ako
teakový olej. Pred použitím prípravku TEAK PROTECTOR odporúčame
vyčistiť drevo prípravkom TEAK CLEANER. Nepoužívajte prípravok TEAK
PROTECTOR na drevo, ktoré mohlo byť predtým ošetrené teakovým
olejom a nebolo vyčistené prípravkom TEAK CLEANER.
Pokiaľ sa rozhodnete pre ochranu bežným teakovým olejom, používajte
iba pravý teakový olej. Tiež je dôležité vedieť, že teakový olej zadržiava
čiastočne špinu a preto časom stmavne. Z tohto dôvodu je preto dobré
zvyšný starý olej odstrániť pomocou prípravku TEAK CLEANER a až
potom aplikovať novú vrstvu oleja. Olej nanášajte až do úplného nasýtenia,
keď drevo ešte stále olej vsakuje. Potom prebytočný olej zotrite handrou,
aby nedošlo k znečisteniu odevu.
Údržba kovania
Použité nábytkové kovanie nevyžaduje zvláštnu údržbu. 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!
Skladovanie
Nábytok nadmerne nevystavujte poveternostným vplyvom, obzvlášť ak ho nepoužívate. Pokiaľ nábytok dlhšiu
dobu nepoužívate (napr. v zimnom období), očistite ho (viď vyššie), nechajte dôkladne osušiť a natrite teakovým
olejom. Nábytok skladujte v krytých nevykurovaných priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu zodpovedajúcej
vonkajšiemu prostrediu, tzn. Cca 80% pri teplote +5°C. Nábytok nikdy neskladujte v príliš suchých vykurovaných
miestnostiach, môže tak dôjsť k jeho poškodeniu v súvislosti s vyššie spomínaným vysychaním dreva!
Skladovaním v odporúčaných podmienkach zaručíte optimálnu váženú vlhkosť dreva nábytku 17 ± 2%.
V priebehu dlhodobého skladovania nesmie byť nábytok zakrytý nepriedušnou plachtou, pod ktorou hrozí riziko
kondenzácie vzdušnej vlhkosti. Nábytok skladujte v priestore s voľnou cirkuláciou vzduchu.
Upozornenie: Predajca nezodpovedá za prípadné chyby nábytku vzniknuté v dôsledku nedodržiavania tohto
návodu na použitie a údržbu.

