
Zahradní nábytek z tropického dřeva meranti 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
 
děkujeme Vám, že jste si vybrali originální zahradní nábytek vyrobený z tropického dřeva meranti. 
 

Nábytek, který se Vám dostává do rukou, je vyroben z tmavě červeného meranti. Meranti je 
označení pro více druhů dřevin z rodu Shorea pocházejících z jihovýchodní Asie. Tato dřevina 
našla pro svoji vynikající trvanlivost a dobrou opracovatelnost své uplatnění nejen v interiéru, ale 
také v exteriéru na výrobu zahradního nábytku, oken a dveří.  

Vámi nakoupený nábytek značky MIND pochází ze značkové kolekce vyrobené 
z nejkvalitnějšího tmavě červeného meranti. Dřevo má bledě růžový až červenohnědý odstín, 
případně může být nažloutle šedé. Barevná různorodost je jednou z největších předností tohoto 
vysoce kvalitního exotického dřeva. Tato jeho vlastnost podtrhuje a zdůrazňuje použití toho 
nejkvalitnějšího přírodního materiálu, jakým exotická dřevina pro zahradní nábytek bezesporu je. 

Nábytek je povrchově upraven teakovým olejem. Vzhledem k tomu, že je vyroben z přírodního 
materiálu, je kresba dřeva a zbarvení každého kusu nábytku unikátní. Zahradní nábytek meranti je 
vyráběn tak, aby byl vhodný pro použití ve středoevropských podmínkách. 

Dřevo meranti jako každý obdobný přírodní materiál absorbuje vlhkost nebo vysychá během 
roku podle měnících se klimatických podmínek. Díky přirozené struktuře může při změnách 
vlhkosti a teploty docházet k drobným tvarovým změnám či změnám zbarvení dřeva a mohou 
vznikat drobné praskliny dřeva, které však nemají vliv na pevnost a funkčnost nábytku. Těmto 
změnám ve struktuře dřeva je možné ve značné míře předcházet dodržováním připojeného 
návodu k údržbě.  

Ve dřevě meranti se mohou vyskytovat i drobné dírky vznikající při růstu stromů jako výletové 
otvory, což je běžný jev u tropických dřevin. Určitá drsnost povrchu je u tohoto typu dřeva 
normální, je způsobena množstvím makro cév ve struktuře dřeva.  

Výše uvedené skutečnosti mají původ v přírodních vlastnostech masivu dřeva a nelze je 
považovat za vady výrobku.  

 
Poznámka: U sedacího nábytku se předpokládá použití pouze počtem osob, pro který je 

určen: křeslo a lehátko jednou osobou, lavice třemi osobami. 
 
Tento zahradní nábytek si může uchovávat dobrý vzhled a přinášet vám potěšení po řadu let. 

K tomu je ale nutné o něj pečovat podle připojeného návodu k použití a údržbě. 
 
 

Přejeme mnoho hezkých chvil při odpočinku ve Vašem zahradním nábytku. 
 
 
 
 
 
 
Mountfield a.s. 

Meranti 1/2 01/2009 
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NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ 

zahradního nábytku vyrobeného z tropického dřeva meranti. 
 
 
Sestavení 
Nábytek je dodáván v rozebraném stavu zabalen do kartónových krabic. Značkový nábytek MIND je 
označen logem výrobce. Součástí dodávky je potřebný spojovací materiál, kování, imbusový nebo stranový 
klíč a jednoduchý montážní návod. Polohovatelná křesla jsou dodávána již smontována ve složeném stavu.  
Při montáži nábytku postupujte dle obrazového návodu k sestavení a dbejte na dotažení všech spojů.  
 
Používání 
Nábytek je konstruován tak, aby při správné péči a způsobu používání odolával běžným venkovních 
podmínkám v našem klimatickém pásmu.  
Nábytek neumisťujte do příliš suchého prostředí a chraňte jej před trvalým stykem s vodou a nadměrnou 
vlhkostí. Při výrazné změně vlhkosti dřeva dochází k vysychání, nebo naopak nadměrné hydrataci dřeva. 
V důsledku toho může docházet k tvarovým změnám a dále k poškození popraskáním, kroucením popřípadě 
porušení povrchové úpravy a barevným změnám dřeva. (Pro informaci uvádíme, že nábytek umístěný ve 
venkovním prostředí v našem podnebním pásu si zachovává váženou vlhkost dřeva 17 ± 2%). 
Při správném ošetřování odolává nábytek dešti a stříkající vodě, nicméně dlouhodobý kontakt s vodou nebo 
sněhem může být příčinou poškození nábytku. Proto sníh a vodu ležící na nábytku co nejdříve odstraňte. 
Poškození vzniklé extrémními změnami vlhkosti nemůže být předmětem reklamace.  
Dále je nábytek konstruován tak, aby byl bezpečný při běžném způsobu používání, pro který byl navržen a 
vyroben. Jakékoli jiné než obvyklé použití tj. především opírání se o sklápěcí křesílka, stání na stole, 
přemisťování obsazeného lehátka apod. může být příčinou vážného zranění. 
 
Nábytek udržujte v čistotě 
Pravidelně čistěte Váš nábytek vlažným mýdlovým roztokem nebo čistícími prostředky speciálně určenými 
na dřevěný zahradní nábytek.  
 
Nábytek pravidelně ošetřujte  
Pro uchování původní barvy a fyzikálních vlastností dřeva nábytku je nezbytné dřevo pravidelně ošetřovat 
speciálními čistícími a ošetřujícími přípravky, které jsou k tomu účelu určeny. Změnám vlastností dřeva lze 
předcházet i ošetřením pomocí teakového oleje, který je určen na ošetřování dřevěného zahradního 
nábytku. Před ošetřením teakovým olejem je třeba nábytek řádně vyčistit (viz bod výše) a nechat oschnout. 
Olej nanášejte až do úplného nasycení, kdy dřevo již dále olej nevsakuje. Pak přebytečný olej setřete 
hadrem, aby nedošlo k znečištění oděvu. Četnost opakování nátěrů závisí na umístění a intenzitě způsobu 
používání nábytku. Doporučujeme ošetření minimálně 2x během sezóny nebo vícekrát, dle konkrétního 
způsobu umístění, používání, atd.. Obecně platí, že nátěr nábytku speciálním ošetřujícím prostředkem nebo 
teakovým olejem je třeba aplikovat pravidelně, a to dříve než dojde k porušení ochranné vrstvy. První nátěr 
doručujeme provést ještě před prvním použitím nábytku. 
 
Údržba kování 
Použité nábytkové kování nevyžaduje zvláštní údržbu. Pravidelně kontrolujte dotažení všech spojů, vždy na 
začátku sezóny a pak průběžně během roku. Je důležité vědět, že zvýšená vůle ve spojích způsobuje 
nadměrné namáhání některých dílů a může vést až k poškození nábytku! 
 
Skladování 
Nábytek nadměrně nevystavujte povětrnostním vlivům, zvláště pokud ho nepoužíváte. Pokud nábytek delší 
dobu nepoužíváte (např. v zimním období), očistěte ho, nechte důkladně oschnout a natřete teakovým 
olejem. Nábytek skladujte v krytých nevytápěných prostorách s relativní vlhkostí vzduchu odpovídající 
venkovnímu prostředí, tzn. cca. 80% při 5oC. Nábytek nikdy neskladujte v příliš suchých vytápěných 
místnostech, může tak dojít k jeho poškození v souvislosti s výše zmíněným vysycháním dřeva! 
Skladováním v doporučených podmínkách zajistíte optimální váženou vlhkost dřeva nábytku 17 ± 2%. 
Během dlouhodobého skladování nesmí být nábytek zakryt neprodyšnou plachtou, pod kterou hrozí riziko 
kondenzace vzdušné vlhkosti. Nábytek skladujte v prostoru s volnou cirkulací vzduchu. 
 
Upozornění: Prodejce neodpovídá za případné vady nábytku vzniklé v důsledku nedodržování tohoto 
návodu k použití a údržbě. 
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