
OPIS TOVARU A NÁVOD NA ÚDRŽBU 

Záhradný nábytok - meranti 

 

Vážení zákazníci, 

 

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

 

 

Nábytok je dodávaný v rozobratom stave zabalený do papierových kartónov s kódom tovaru a popisom tovaru v 

angličtine od výrobcu. Značkový nábytok je na obale označený logom výrobcu. Súčasťou dodávky je potrebný 

spojovací materiál, kovanie, imbusový alebo stranový kľúč a jednoduchý montážny návod. Skladacie a polohovateľné 

kreslá sú dodávané už zmontovaná v zloženom stave. 

 

Nábytok, ktorý sa Vám dostáva do rúk je vyrobený z tmavo červeného meranti. Meranti je označenie pre viac druhov 

drevín z rodu Shorea pochádzajúcich z juhovýchodnej Ázie. Táto 

drevina našla svoje uplatnenie ako v interiéri pre svoj dekoratívny vzhľad, ale predovšetkým 

v exteriéri na výrobu záhradného nábytku, okien a dverí pre svoju vynikajúcu trvanlivosť a dobrú opracovateľnosť. 

Firma vyberá pre svoje značkové kolekcie najkvalitnejšie tmavo červené meranti o hustote okolo 650 kg/m3. Jadrové 

drevo má bledoružový až červenohnedý odtieň, beľové drevo je nažltlošedé. Nábytok je povrchovo upravený 

bezfarebným teakovým olejom. Vzhľadom k tomu, že nábytok je vyrobený z prírodného materiálu, je kresba dreva a 

jeho sfarbenie na každom kuse nábytku unikátna. Sedací nábytok je určený na jednorazové zaťaženie do 100kg. 

 

Starostlivosť o nábytok, venovaná výrobcom nábytku vo výrobnom závode, nemôže skončiť expedíciou 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. 

 

Drevo meranti 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. V dreve meranti sa ojedinele môžu vyskytovať i drobné dierky vznikajúce pri raste 

stromov. 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. Nábytok nadmerne nevystavujte poveternostným vplyvom, obzvlášť ak ho nepoužívate. 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. Odporúčame prvý náter vykonať 

najneskôr do konca prvého mesiaca používania nábytku. Nábytok olejujeme zásadne vyčistený! 

 

Kovanie 

Použité nábytkové kovanie nevyžaduje zvláštnu údržbu. Pri montáži nábytku postupujte podľa návodu a 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. 

 

 

 


