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NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A OŠETŘENÍ
I.

Všeobecně

Vybrali jste si značkový výrobek stool, srdečně děkujeme. Naše produkty jsou vyrobeny z přírodních materiálů, jako je
dřevo, kůže, aj. Přírodní charakter dokládá barevná proměnlivost, růstové vady dřeva, změny textury dřeva nebo trhliny.
V žádném případě se nejedná o vady, právě naopak. S každým výrobkem "stool" totiž získáváte nezaměnitelný originální kus
nábytku. Můžete si být jistí, že stejný produkt, který máte Vy, už nikdo jiný mít nebude. Pravidelná a odborná péče prodlužuje
životnost každého výrobku a tím i Vaši spokojenost s jeho užíváním. Dovolte nám proto seznámit Vás s informacemi, jak
nejlépe výrobek stool používat a šetrně ošetřovat.

II.

Okolní prostředí

Stejně jako nám lidem škodí extrémní vlivy prostředí, podobné je to i s nábytkem vyrobeným z přírodních materiálů.
Nestandardní relativní vlhkost prostředí (menší než 40 % nebo naopak větší než 60 %) může mít na výrobek negativní vliv
a způsobit jeho tvarovou deformaci. Pokud je výrobek vystaven přímému slunečnímu záření nebo jinému tepelnému zdroji
(krby, kamna, topení aj.) může dojít k postupným změnám barevných odstínů nebo k praskání dřevěných částí. Je to jev
běžný, se kterým se setkáváme kdekoliv v prostředí našeho života. Součástí okolního prostředí jsou i drápky domácích
mazlíčků, kovové části oděvů a tvrdé švy, kuchyňské nože a jiné ostré předměty, jejichž neopatrným zacházením může dojít
k poškrábání a poškození povrchu dřeva.

III.

Dřevěné části a transparentní tmel - pryskyřice

Naše výrobky tvoříme z masivu, výhradně tvrdého dřeva. Každý kus dřeva má svůj jedinečný charakter a kresbu, proto nelze
vyrobit dva naprosto stejné výrobky nebo zajistit, aby stolový plát a navazující desky měly shodný vzhled. Suky nebo dřeňové
paprsky patří k přirozeným růstovým vlastnostem. Na našich výrobcích se můžete setkat se suky a výraznými prasklinami,
které dokládají přírodní původ materiálu. Právě zachování co nejvíce přírodního charakteru dřeva je obsaženo v
technologickém pos-tupu a vývoji našich výrobků. Každý ojedinelý detail, suk, prasklina atp. je zakonzervován transparentním
tmelem (pryskyřicí). Jako přírodní materiál dřevo neustále dýchá a reaguje na okolní prostředí. Díky tomu může dojít během
životnosti dřevěného výrobku k drobným vlasovým trhlinám. Negativní vliv na povrch má působení tekutin, které mohou
prosáknout a způsobit fleky nebo kolečka po sklenicích apod. Rozlité tekutiny doporučujeme ihned vytřít do sucha. K
poškození transparentního tmelu (pryskyřice) nebo barevné změně olejovaného povrchu může dojít i odložením horkého
nádobí. Tomuto nežádoucímu jevu lze zabránit šetrným zacházením a používáním podložek pod nádobí.
Ošetřování olejovaného povrchu
Povrchové dokončení olejováním vyžaduje pravidelnou péči a preventivní šetrné zacházení. Prach z dřevěných částí výrobku
odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou z materiálu, který nepouští vlákna (bavlna, len). Rozlité tekutiny ihned
z povrchu odsajte pomocí textilní nebo papírové utěrky, tak aby jste tekutinu po povrchu zbytečně nerozmazávali. Poté
povrch setřete dobře vyždímaným hadříkem ve směru vláken dřeva a ihned vytřete do sucha. Větší znečištění rovněž
nenechávejte na povrchu zaschnout, ale ihned je odstraňte a povrch setřete stejným postupem. Olejovaný nábytek
doporučujeme pravidelně kontrolo-vat a v případě potřeby ošetřit povrch novým nánosem oleje. Během výroby může dřevo
absorbovat olej nerovnoměrně, a proto může být povrch na některých místech na dotek drsnější nebo pórovitý. Samotný olej
také přirozeně vysychá.
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Drsná a odřená místa, lesklé okraje, skvrny, drobné škrábance, zašpinění od bot apod, lze také opravit novým nánosem oleje.
Pokud použijete prostředek k ošetřování olejovaných povrchů, řiďte se pokyny výrobce a přípravek otestujte nejdříve na
méně viditelném místě. Nikdy nepoužívejte koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty,
prášky), došlo by k narušení a poškrábání olejované plochy včetně pryskyřičného tmelu.

IV.

Ošetřování ostatních částí

Ostatní části výrobku můžete čistit běžnými čisticími prostředky určenými pro jednotlivé materiály (plast, kov, sklo, kůže
aj.). Při použití se řiďte pokyny výrobce a přípravek otestujte nejdříve na méně viditelném místě. Větší znečištění lze odstranit
vlažnou vodou. Povrch pak vytřete měkkým bavlněným hadříkem dosucha. Aby nedošlo k poškození materiálu výrobku
nebo podlahy, doporučujeme každých 6 měsíců kontrolovat opotřebení kluzáků (zejm. filcových a plastových).
Na všechny ostatní materiály nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla a ředidla (aceton, benzin, trichlorethylen) nebo čistící
pasty s abrazivním účinkem.

V.

Údržba kuchyňských a servírovacích prkének z masivu

Aby nedošlo k poškození materiálu výrobku, doporučujeme:
• masivní prkénko nepatří do myčky
• dřevo nemá rádo extrémní změny teplot a vlhka, vyhněte se tedy vystavování produktů na mráz nebo přímému slunci
• po použití je dobré prkénko hned otřít vlhkým hadříkem nebo houbičkou a před uložením nechte zaschnout
• dřevěné produkty nesmí stát delší dobu ve vodě, proto je nenechávejte po umytí stát v odkapané vodě ani v dřezu s vodou
• pokud budou na prkénku výrazné zářezy, je vhodné ho časem přebrousit jemným brusným papírem a naolejovat
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