
OPIS TOVARU A NÁVOD NA ÚDRŽBU 

 

Záhradný nábytok - Akácia (agát) 

 

Vážení zákazníci, 

 

ďakujeme Vám,  že ste si vybrali originálny záhradný nábytok vyrobený z exotickej dreviny Akácia. 

 

Popis dreviny 

Akácia je trvanlivé tvrdé drevo z rýchlo rastúcich stromov pôvodom z tropických lesov Východnej Ázie a Južnej 

Ameriky, odkiaľ sa ďalej rozšírilo na ostatné kontinenty. Jemná plamenná textúra a olivovo hnedé až sivohnedé 

odtiene s tmavšími pruhmi dávajú nábytku z tejto dreviny krásny teplý vzhľad. Vyznačuje sa odolnosťou proti 

starnutiu a biologickej degradácii. 

 

História 

Kedysi sa Akácia používala v USA pri výrobe lodí. Vyrezávali sa z nej drevené spojovacie materiály, ktoré boli 

obľúbené vďaka svojej tvrdosti, sile, tuhosti a trvanlivosti. Pre vyššie spomínané vynikajúce vlastnosti sa dostalo tejto 

drevine pozornosti aj v Európe a začala byť používaná na nasledujúce účely:  výroba nábytku, výroba náprav k 

povozom, čapov, klinov, rovnako tak našla uplatnenie ako výborné palivo a dokonca ako zelené krmivo pre dobytok. 

 

Použitie 

Väčšina druhov Akácie je cenená pre širokú škálu svojich úžitkových vlastností. Príklady:  Acacia 

melanoxylon z Austrálie, ktorá dorastá ohromných rozmerov, slúži na výrobu nábytku 

s vysokým leskom;  Acacia homalophylla (tiež z Austrálie), ktorej drevo sladkasto vonia, 

sa používa na dekoratívne účely;  Acacia farnesiana našla využitie v parfumérii vďaka svojej silnej vôni;  Acacia 

dealbata so svojimi sivozelenými až striebornými listami a svetlo žltými kvetmi je asi najznámejší okrasný strom 

svojho druhu. 

 

Nábytok je dodávaný v rozobratom stave zabalený do papierových kartónov s kódom tovaru. Súčasťou dodávky je 

potrebný spojovací materiál, kovanie, imbusový alebo stranový kľúč. Skladacie a polohovateľné kreslá sú dodávané 

už zmontované v zloženom stave po 2 kusoch v krabici. 

 

Drevo je prírodný materiál, jeho kresba a sfarbenie je na každom kuse nábytku unikátna. Nábytok je určený na 

domáce použitie, nie je vhodný pre verejné priestory a nie je tiež konštruovaný pre trvalé umiestnenie v exteriéri! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Starostlivosť o nábytok, venovaná výrobcom nábytku vo výrobnom závode, nemôže skončiť expedíciu výrobku k 

zákazníkom po celom svete. Nábytok z exotických drevín k Vám putuje dlhú dobu lodí. Prekoná pritom niekoľko 

klimatických pásiem s úplne odlišným podnebím. Nábytok je vyrábaný tak, aby bol vhodný pre použitie v 

stredoeurópskych podmienkach, napriek tomu sa musí určitý čas drevo nechať v našich podmienkach aklimatizovať. 

 

Drevina Akácia ako každý obdobný prírodný materiál absorbuje vlhkosť alebo vysychá počas roku podľa meniacich sa 

klimatických podmienok. Vďaka prirodzenej štruktúre môže pri zmenách vlhkosti a teploty dochádzať k drobným 

tvarovým zmenám či zmenám sfarbenia dreva a môžu vznikať drobné praskliny dreva, ktoré však nemajú vplyv na 

pevnosť a funkčnosť nábytku. Týmto zmenám v štruktúre dreva je možné v značnej miere predchádzať dodržiavaním 

pripojeného návodu na údržbu. Vyššie uvedené skutočnosti, ktoré majú pôvod v prírodných vlastnostiach dreva, 

nemožno považovať za vady výrobku. 

 

Chceme, aby Vám nábytok prinášal potešenie a dobre vyzeral po niekoľko rokov. 

 

Odporúčame Vám preto o nábytok úzkostlivo starať podľa ďalej uvedeného návodu na údržbu. 

 

 

NÁVOD NA ÚDRŽBU 

 

Nábytok udržujte v čistote. 

 

Pravidelne čistite Váš nábytok jemným mydlovým čističom alebo špeciálnymi čistiacimi prostriedkami na záhradný 

nábytok. Pokiaľ nábytok dlhšiu dobu nepoužívate (napr. v zimnom období), očistite ho, nechajte dôkladne uschnúť, 

uložte v krytých nevykurovaných priestoroch a prikryte plachtou. 

 

Olejovanie 

Pre uchovanie farby nábytku a jeho ochranu je nevyhnutné drevo pravidelne ošetrovať teakovým olejom, ktorý je 

určený na ošetrovanie dreveného záhradného nábytku. Olejovanie zabraňuje úplnému nežiaducemu vyschnutiu 

dreva. Frekvencia opakovania náterov teakovým olejom závisí na mieste, intenzite a spôsobu používania nábytku. 

Všeobecne platí, že náter nábytku teakovým olejom treba aplikovať vo chvíli, keď povrch nábytku zmatnie a dažďová 

voda prestane zostávať na povrchu nábytku ako kvapky a začne sa vpíjať do dreva. Nábytok olejujeme zásadne 

vyčistený! 

 

Kovanie 

Použité nábytkové kovanie nevyžaduje zvláštnu údržbu. Pri montáži nábytku dbajte 

na dotiahnutie všetkých spojov a pravidelne kontrolujte ich dotiahnutie na začiatku sezóny 

aj priebežne počas roka. Zvýšená vôľa v spojoch spôsobuje nadmerné namáhanie niektorých dielov a môže končiť až 

poškodením nábytku! 

 

 

Upozornenie:  Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá za prípadné vady nábytku vzniknuté v súvislosti s 

nedodržaním tohto návodu na údržbu. 

 


