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Zahradní nábytek
Vysoce kvalitní zahradní nábytek se vyrábí z různých materiálů. Každý materiál 
přispěje svými jedinečnými vlastnostmi k síle, trvanlivosti a kvalitnímu provedení 
vašeho zahradního nábytku a uspokojí jakékoli ekologické požadavky. Celá 
výroba se řídí mezinárodními standardy pro etickou politiku v oblasti 
zaměstnávání.

Skladování přes zimu: Suchý a trvale větraný prostor (například garáž nebo 
přístřešek pro auto) je ideálním místem pro skladování nábytku přes zimu. 
Nábytek nikdy nebalte do plastové fólie či do něčeho podobného, neboť to může 
způsobit plesnivění dřeva.

Při čištění a údržbě nábytku dodržujte naše pokyny a použijte doporučené 
výrobky. Nepoužívejte vysokotlaký vodní čistič.

Přejeme vám mnoho šťastných chvil s vaším novým nábytkem.

Vysoce kvalitní hliníkový nábytek
Celý náš sortiment z hliníku je zkonstruován s vizí společnosti ScanCom 
zachovat si vedoucí postavení v oblasti venkovního nábytku. Naším cílem je 
nabízet našim zákazníkům velmi kvalitní výrobky s mezinárodním designem, 
trvanlivostí a odolností proti povětrnostním vlivům.

Společnost ScanCom používá hliník 6063 využívaný při výrobě lodí a 
nábřežních aplikací citlivých na vodu. Hliník 6063 má velmi dobré mechanické 
vlastnosti a je tou nejlepší volbou pro venkovní použití.

Hliník, který se extruduje ve vlastním závodě společnosti ScanCom, nabízí 
bezúdržbový provoz a snadno se z něj tvoří krásné designy. Jeho hlavní 
charakteristikou je lehkost a vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům.

Všechny naše hliníkové výrobky se vyrábějí v našich moderních továrnách, v 
nichž procházejí organickou předúpravou a dále konzervačními procesy, aby se 
zajistila dlouhodobá ochrana proti povětrnostním vlivům bez obsahu chromu.

K zajištění nejlepší kvality povrchové úpravy a k optimalizaci ochrany svých 
výrobků používá společnost ScanCom u kompletního sortimentu z hliníku 
prvotřídní práškovou vrstvu Duracoat®.

Duracoat® zajistí, že váš nábytek bude:

• odolný vůči povětrnostním vlivům
• odolný vůči UV záření
• snadno udržovatelný
• šetrný k životnímu prostředí
• elegantní

Weather-NET®

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.

V případě, že se váš nábytek zašpiní, můžete ho jednoduše vyčistit mýdlem a 
vodou.
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Záhradný nábytok
Vysoko kvalitný záhradný nábytok sa vyrába z rôznych materiálov. Každý 
materiál prispeje svojimi jedinečnými vlastnosťami k sile, trvanlivosti a kvalitnému 
prevedeniu vášho záhradného nábytku a uspokojí akékoľvek ekologické 
požiadavky. Celá výroba sa riadi mezinárodnými štandardmi pre etickú politiku v 
oblasti zamestnávania.

Skladovanie počas zimy: Suchý a trvale vetraný priestor (napríklad garáž alebo

prístrešok pre auto) je ideálnym miestom pre skladovanie nábytku počas zimy. 
Nábytok nikdy nebaľte do plastovej fólie ani ničoho podobného, pretože to môže 
spôsobiť plesnivenie dreva.

Pri čistení a údržbe nábytku dodržiavajte naše pokyny a použite odporúčané 
výrobky. Nepoužívajte vysokotlakový vodný čistič.

Prajeme vám mnoho šťastných chvíl´ s vaším novým nábytkom.

Vysoko kvalitný hliníkový nábytok
Celý náš sortiment z hliníka je skonštruovaný s víziou spoločnosti ScanCom 
zachovať si vedúce postavenie v oblasti vonkajšieho nábytku. Naším cieľom je 
ponúkať našim zákazníkom veľmi kvalitné výrobky s medzinárodným designom, 
trvanlivosťou a odolnosťou proti poveternostným vplyvom.

Spoločnosť ScanCom používa hliník 6063 používaný pri výrobe lodí a 
nábrežných aplikácií citlivých na vodu. Hliník 6063 má veľmi dobré mechanické 
vlastnosti a je tou najlepšou voľbou pre vonkajšie použitie.

Hliník, ktorý sa extruduje vo vlastnom závode spoločnosti ScanCom, ponúka 
bezúdržbovú prevádzku a ľahko sa z neho tvoria krásne designy. Jeho hlavnou 
charakteristikou je ľahkosť a vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom.

Všetky naše hliníkové výrobky sa vyrábajú v našich moderných továrňach, v 
ktorých prechádzajú organickou predúpravou a ďalej konzervačnými procesmi, 
aby sa zaistila dlhodobá ochrana proti poveternostným vplyvom bez obsahu 
chrómu.

K zaisteniu najlepšej kvality povrchovej úpravy a k optimalizácii ochrany svojich 

výrobkov používa spoločnosť ScanCom na kompletný sortiment z hliníku 
prvotriednu práškovú vrstvu Duracoat®.

Duracoat® zaistí, že váš nábytok bude:

• odolný voči poveternostným vplyvom
• odolný voči UV žiareniu
• ľahko udržiavateľný
• šetrný k životnému prostrediu
• 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.
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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 
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.
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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.

We wish you many enjoyable moments with your new furniture.

High Quality Aluminium

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 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.

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®

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.

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