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ALUMINIUM
WEATHER-NET® - TEAK FSC

CZ
Zahradní nábytek ScanCom
Tento vysoce kvalitní zahradní nábytek je vyráběn v našich výrobních podnicích
v Asii za použití různých materiálů. Každý materiál přispívá svými unikátními
vlastnostmi k pevnosti, dlouhé životnosti a vysoké kvalitě Vašeho zahradního
nábytku, ale také splňuje všechny nároky na ochranu životního prostředí.
Veškerá výroba probíhá v souladu s mezinárodními standardy společenské
odpovědnosti.
Skladování během zimy: ideálním místem pro uskladnění před zimou je suché a
neustále dobře větrané místo, jako je garáž nebo přístřešek pro auto. Nikdy
nepřikrývejte nábytek umělohmotnými nebo podobnými plachtami, neboť by to
mohlo způsobit na povrchu nábytku plíseň.

CZ
Navíc, s cílem poskytnout tu nejlepší kvalitu povrchové úpravy a optimalizovat své
produkty na ochranu, aplikuje ScanCom v celém svém rozsahu výrobků z hliníku
technologii Duracoat®, vysoce kvalitní elektrostatické práškové lakování.
Duracoat® dělá váš nábytek:
• odolný vůči povětrnostním vlivům
• odolný vůči UV záření
• snadno udržovatelný
• ekologický
• elegantní

Weather-NET®

Přejeme Vám mnoho radostných chvil s Vaším novým nábytkem.

Weather-NET® je založený na polyesterovém vlákně obaleném vinylem. Jelikož se
nenatahuje, poskytuje pevný sedací komfort. Další vlastností Weather-NET® je
odolnost proti dešti a zašpinění, čímž se pro zahradní nábytek stává tím pravým
materiálem do každého počasí.

Vysoce kvalitní hliníkový nábytek

V případě, že se váš nábytek zašpiní, můžete ho jednoduše vyčistit mýdlem a
vodou.

Při čištění a údržbě nábytku dodržujte naše instrukce a používejte doporučené
prostředky. Nepoužívejte vysokotlaké čističe.

Celý náš sortiment z hliníku je postaven na vizi ScanComu zůstat vedoucím
výrobcem v sortimentu venkovního nábytkářského průmyslu. Naším cílem je
nabízet našim zákazníkům vynikající výrobky založené na udržování trendů
mezinárodního designu, trvanlivosti a odolnosti vůči povětrnostním vlivům.
ScanCom používá hliník 6063 používaný při stavbě lodí a na pobřežích při
nutnosti použití materiálů odolávajících vodě. Hliník 6063 má velmi dobré
mechanické vlastnosti a je nejlepší volbou pro venkovní použití.
Extrudovaný hliník ScanCom nabízí bezúdržbové pohodlí a umožňuje tvorbu
krásných vzorů. K jeho hlavním vlastnostem patří jeho lehkost a velká odolnost
vůči povětrnostním vlivům.
Všechny naše výrobky z hliníku jsou vyráběny v našich moderních slévárnách,
ve kterých projdou organickým předzpracováním a dalšími procesy vytvrzování
a odstranění chromu k dosažení dlouhodobé ochrany před povětrnostními vlivy.

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.
Pro pravidelné čištění doporučujeme čisticí prostředek pro čištění teakového
zahradního nábytku.

SK
Záhradný nábytok ScanCom
Tento vysoko kvalitný záhradný nábytok je vyrábaný v našich výrobných
podnikoch v Ázii s použitím rôznych materiálov. Každý materiál prispieva svojimi
unikátnymi vlastnosťami k pevnosti, dlhej životnosti a vysokej kvalite Vášho
záhradného nábytku, ale tiež spĺňa všetky nároky na ochranu životného
prostredia. Všetka výroba prebieha v súlade s medzinárodnými štandardmi
spoločenskej zodpovednosti.
Skladovanie počas zimy: ideálnym miestom pre uskladnenie pred zimou je suché
a neustále dobre vetrané miesto, ako je garáž alebo prístrešok pre auto. Nikdy
neprikrývajte nábytok umelohmotnými alebo podobnými plachtami, pretože by to
mohlo spôsobiť na povrchu nábytku pleseň.
Pri čistení a údržbe nábytku dodržiavajte naše inštrukcie a používajte
odporúčané prostriedky. Nepoužívajte vysokotlakové čističe.
Prajeme Vám mnoho radostných chvíľ s Vaším novým nábytkom.

Vysoko kvalitný hliníkový nábytok
Celý náš sortiment z hliníku je postavený na vízii ScanComu zostať vedúcim
výrobcom v sortimente vonkajšieho nábytkárskeho priemyslu. Naším cieľom je
ponúkať našim zákazníkom vynikajúce výrobky založené na udržiavaní trendov
medzinárodného dizajnu, trvanlivosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom.
ScanCom používa hliník 6063 používaný pri stavbe lodí a na pobrežiach pri
nutnosti použitia materiálov odolávajúcich vode. Hliník 6063 má veľmi dobré
mechanické vlastnosti a je najlepšou voľbou pre vonkajšie použitie.
Extrudovaný hliník ScanCom ponúka bezúdržbové pohodlie a umožňuje tvorbu
krásnych vzorov. K jeho hlavným vlastnostiam patrí jeho ľahkosť a veľká
odolnosť voči poveternostným vplyvom.
Všetky naše výrobky z hliníka sú vyrábané v našich moderných zlievarňach, v
ktorých prejdú ekologickým predspracovaním a ďalšími procesmi vytvrdzovania
a odstránenia chrómu pre dosiahnutie dlhodobej ochrany pred poveternostnými
vplyvmi.

SK
Navyše, s cieľom poskytnúť tú najlepšiu kvalitu povrchovej úpravy a optimalizovať
svoje produkty na ochranu, aplikuje ScanCom v celom svojom rozsahu výrobkov
z hliníka technológiu Duracoat®, vysoko kvalitné elektrostatické práškové
lakovanie.
Duracoat® robí váš nábytok:
• odolný voči poveternostným vplyvom
• odolný voči UV žiareniu
• ľahko udržiavateľný
• ekologický
• elegantný

Vlákno Weather-NET®
Weather-NET® je založený na polyesterovom vlákne obalenom vinylom. Keďže sa
nenaťahuje, poskytuje pevný sedací komfort. Ďalšou vlastnosťou Weather-NET®
je odolnosť proti dažďu a zašpineniu, čím sa pre záhradný nábytok stáva tým
pravým materiálom do každého počasia.
V prípade, že sa váš nábytok zašpiní, môžete ho jednoducho vyčistiť mydlom a
vodou.

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.

DE
Gartenmöbel
Diese hochwertigen Gartenmöbel werden unter Verwendung verschiedener
Materialien hergestellt. All diese Materialien tragen durch ihre einzigartigen
Eigenschaften zur Widerstands-fähigkeit, Langlebigkeit und hohen Qualität Ihrer
Gartenmöbel bei und erfüllen darüber hinaus alle Umweltanforderungen. Die
Produktion erfolgt gemäß internationalen Sozialstandards.
Lagerung während der Wintermonate: Ein trockener und ausreichend belüfteter
Raum, z. B. eine Garage oder ein Carport, ist ein idealer Ort, um die Möbel im
Winter zu lagern. Decken Sie die Möbel niemals mit Plastikfolie oder Ähnlichem
ab, da dies zu Schimmelbildung führen kann.
Bitte folgen Sie unseren Anweisungen und verwenden Sie die von uns
empfohlenen Produkte zur Reinigung und Pflege der Möbel. Verwenden Sie
keinen Hochdruck-Wasserreiniger!
Wir wünschen Ihnen viele angenehme Momente mit Ihren neuen Möbeln.

Qualitätsaluminium
Unsere gesamte Aluminium-Produktlinie ist auf ScanCom's Vision aufgebaut,
seine führende Rolle in der Gartenmöbel-Industrie zu behalten. Wir tun alles um
unseren Kunden hervorragende Produkte in Bezug auf internationales Design,
Dauerhaftigkeit und Wetterbeständigkeit anzubieten.
ScanCom verwendet Aluminium 6063, welches im Bootsbau und bei
wassersen-sitiven Küstenbauten zum Einsatz kommt. Aluminium 6063 hat
einzigartige technische Eigenschaften und ist die beste Wahl für die Verwendung
im Outdoor-Bereich.
Das von ScanCom in der eigenen Fabrik extrudierte Aluminium ist wartungsfrei
und lässt sich leicht in aussergewöhnliche Designs pressen. Seine
hervorstechenden Eigenschaften sind das geringe Gewicht und seine Robustheit
gegenüber Wettereinflüssen.
Alle unsere Aluminium-Produkte werden in unseren eigenen, modernen Fabriken
gefertigt. Sie werden organisch vorbehandelt und in anschliessenden

DE
Härtung-sprozessen zu chromfreien und langlebig gegen Wetter geschützten
Produkten verarbeitet.
Darüber hinaus verwendet ScanCom in seiner gesamten Produktlinie Duracoat®,
eine hochwertige ES-Pulverbeschichtung, um eine hervorragende Produktqualität
zu geährleisten
Duracoat® macht Ihre Möbel:
• wetterbeständig
• UV-resistent
• leicht zu pflegen
• umweltfreundlich
• elegant

Weather-NET®
Weather-NET® ist ein Material aus vinylbeschichteten Polyesterfasern. Es bietet
einen hohen Sitzkomfort und ist formbeständig. Darüber hinaus ist Weather-NET®
wasser- und schmutzabweisend, was es zum idealen Allwettermaterial für
Gartenmöbel macht.
Schmutzablagerungen auf den Möbeln können einfach mit Seife und Wasser
abgewaschen werden.

ScanCom FSC-Teak
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 Teak Sealer Oil.
Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir Wood Cleaner.

GB
Garden furniture
This high quality garden furniture is produced by using different materials. Each
material contributes with its unique characteristics to the strength, durability and
high performance of your garden furniture but also satisfies all environmental
considerations. All production lives up to international social accountabilities
standards.
Storage during winter: A dry and constantly ventilated area, like a garage or a
car port is an ideal place to put away the furniture during winter time. Never
cover the furniture with plastic or anything similar, as this may cause mould
formations.
To clean and maintain the furniture please follow our instruction and use
recommended products. Don't use high-pressure water cleaner.

GB
Furthermore, in order to provide the very best coating quality and to optimize its
products protection ScanCom applies Duracoat®, a superior ES-powder coating,
in all its aluminium range.
Duracoat®, makes your furniture:
• Weather resistant
• UV resistant
• Easy to maintain
• Environmentally friendly
• Elegant

Weather-NET®

We wish you many enjoyable moments with your new furniture.

The Weather-NET® is based on polyester fibre covered with vinyl. It provides firm
seating comfort as it does not stretch. As an added feature, rain and dirt pass right
through the Weather-NET®, making it a true all-weather material for garden
furniture.

High Quality Aluminium

Should your furniture become dirty, you can simply clean it using soap and water.

Our entire aluminium range is built upon ScanCom's vision, to stay a leader in
the outdoor furniture industry. We aim to be offering outstanding products
founded upon international design, durability and weather resistance to our
customers.

ScanCom FSC Teak

ScanCom uses aluminium 6063 employed for boatbuilding and water sensitive
shore applications. Aluminium 6063 has very good mechanical properties and is
the best choice for an outdoor use.
ScanCom's in-house extruded aluminium, offers maintenance-free convenience
and easily fits to beautiful designs. Its principal characteristics are its lightness
and its great resistance to weather aggressions.
All our aluminium products are manufactured in our modern metal factories, in
which they undergo organic pretreatment and further curing processes to leave
a chrome free long-lasting weather protection.

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 Teak Sealer
Oil.
For regular cleaning, we recommend Wood Cleaner.
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