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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.

Plastový nábytek
Plastový nábytek je vyráběn z polypropylenu a polypropylenu vyztuženého skelnými 
vlákny vstřikovaného do forem, čímž vzniká nábytek odolný vůči UV záření.

Po vstříknutí do formy a vytvarování je polypropylen a polypropylen vyztužený 
skelnými vlákny mimořádně odolný a představuje trvanlivý materiál pro váš venkovní 
nábytek.

Vlastnosti plastu
.   Odolnost vůči nepříznivému počasí
.   Nevyžaduje údržbu
.   Recyklovatelný
.   Odolnost vůči UV záření

Všechny plasty jsou testovány podle vysokých norem platných pro omezené látky a 
neobsahují žádné škodlivé chemikálie nebo aditiva. Všechny materiály používané v 
plastovém nábytku společnosti jsou velmi odolné proti účinkům světla. 

Informace týkající se ochrany životního prostředí

Všechny plasty, které se používají na výrobu venkovního nábytku, jsou plně 
recyklovatelné. Každý kus plastu je možno recyklovat, aniž by byl produkován odpad 
nebo docházelo k poškozování životního prostředí.

Čištění:

Venkovní plastový nábytek vyžaduje jen málo nebo vůbec žádnou údržbu. Na čištění 

stačí mýdlo a voda, ale pokud by byl nábytek špinavý, mastný nebo znečištěný olejem, 
doporučujeme použít odstraňovač nečistot na plast pro snadné vyčištění.

Skladování

Suché a dobře větrané prostory, jako např. garáž nebo přístřešek na auto, představují 
dobré místo na skladování nábytku v zimním období. 

Upozornění

Speciální aditiva pomáhají zabránit blednutí barev v důsledku působení UV záření. 
Pokud však židle bude vystavena účinkům slunečního světla po delší dobu, barva se v 
průběhu času může mírně změnit.

K tomu, abyste barvený zahradní nábytek uchovali v překrásném stavu, postačí 
jednoduchá pravidelná údržba.

Tvrdé dřevo
Jedním z nejdůležitějších designových prvků vašeho nábytku je dřevo. Dřevo je živý 
materiál. Malé prasklinky a změny barvy v průběhu času jsou jednou z vlastností tvrdého 
dřeva.

Zahradní nábytek firmy ScanCom je před opuštěním továrny napuštěn olejem. Do 
některých druhů dřeva pronikne olej hlouběji než do jiných. Před tím, než začnete 
používat váš nový zahradní nábytek, odstraňte z něj kusem látky všechny možné zbytky 
oleje.

Neolejujte ihned váš nový nábytek. Doporučujeme vám vyčkat do konce první sezóny 
než budete nábytek čistit a poté nanášet slabou vrstvu oleje. Tento proces může být 
opakován každý rok za použití Hardwood Sealer Oil (Konzervační olej na tvrdé dřevo) 
těsně předtím, než je na léto nábytek umístěn ven.

Jestliže je dřevo vystaveno účinkům deště, povrch dřeva se mírně zvedne a získá hrubší 
texturu. To je normální. Povrch dřeva jemně obruste středním smirkovým papírem do 
hladka. Poté naneste na dřevo olej pro obnovení původní barvy. Pro pravidelné čištění 
doporučujeme Wood Cleaner (Čistící prostředek na dřevo).

Informace o ekologičnosti výrobku: Původ dřeva použitého na výrobu tohoto produktu 
může být bez problému zjištěn. Pro další informace o ekologických aktivitách a politice 
firmy ScanCom navštivte webové stránky www.scancom.net.
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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.

Plastový nábytok
Plastový nábytok využíva polypropylén a skleneným vláknom spevnený polypropylén, 
ktorý sa vstrekuje do foriem na vytvorenie odolného nábytku rezistentného voči UV 
žiareniu.

Po vstreknutí a vyformovaní je polypropylén a skleneným vláknom spevnený 
polypropylén extrémne odolný a vytvára trvanlivý materiál pre váš záhradný nábytok.

Vlastnosti plastu
.   Odolnosť voči nepriaznivému počasiu
.   Nevyžaduje údržbu
.   Recyklovateľný
.   Odolnosť voči UV žiareniu

Všetky plasty sú testované na obmedzené látky podľa prísnych štandardov a 
neobsahujú žiadne škodlivé chemikálie alebo prísady. Všetky materiály používané v 
plastovom nábytku majú vynikajúcu svetlostálosť. 

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky plasty použité pri výrobe záhradného nábytku sú plne recyklovateľné. Každý 
kúsok plastu sa dá recyklovať bez vytvorenia odpadu alebo poškodenia životného 
prostredia.

Čistenie:

Záhradný plastový nábytok vyžaduje minimálnu údržbu, prípadne nevyžaduje žiadnu. 
Na čistenie postačí mydlo a voda, no pri zašpinení alebo zamastení nábytku 
odporúčame odstrániť nečistoty pomocou odstraňovača nečistôt na plast.

Skladovanie

Na skladovanie nábytku v zime je najlepšie suché a stále vetrané miesto, napríklad 
garáž alebo prístrešok na auto. 

Pozor

Špeciálne prísady pomáhajú zabrániť vyblednutiu farieb v dôsledku UV žiarenia. Ak je 
však stolička vystavená slnečnému žiareniu dlhšiu dobu, jej farba sa časom môže trochu 
zmeniť.

Udržanie farbeného záhradného nábytku v skvelom stave si vyžaduje pravidelnú údržbu.

Tvrdé drevo
Jedným z najdôležitejších designových prvkov vášho nábytku je drevo. Drevo je živý 
materiál. Malé prasklinky a zmeny farby v priebehu času sú jednou z vlastností tvrdého 
dreva.

Záhradný nábytok firmy ScanCom je pred opustením továrne napustený olejom. Do 
niektorých druhov dreva prenikne olej hlbšie než do iných. Predtým, než začnete 
používať váš nový záhradný nábytok, odstráňte z neho kusom látky všetky možné 
zvyšky oleja.

Neolejujte ihneď váš nový nábytok. Odporúčame vám vyčkať do konca prvej sezóny než 
budete nábytok čistiť a potom nanášať slabú vrstvu oleja. Tento proces môže byť 
opakovaný každý rok s použitím Hardwood Sealer Oil (Konzervačný olej na tvrdé drevo) 
tesne predtým, než je na leto nábytok umiestnený von.

Ak je drevo vystavené účinkom dažďa, povrch dreva sa mierne zdvihne a získa hrubšiu 
textúru. To je normálne. Povrch dreva jemne obrúste stredným brúsnym papierom do 
hladka. Potom naneste na drevo olej pre obnovenie pôvodnej farby. Pre pravidelné 
čistenie odporúčame Wood Cleaner (Čistiaci prostriedok na drevo).

Informácie o ekologickosti výrobku: Pôvod dreva použitého na výrobu tohto produktu 
môže byť bez problému zistený. Pre ďalšie informácie o ekologických aktivitách a politike 
firmy ScanCom navštívte webové stránky www.scancom.net.
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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.

Kunststoffmöbel
Kunststoffmöbel enthalten sowohl Polypropylen als auch glasfaserverstärktes 
Polypropylen, das in Formen eingespritzt wird, um dauerhafte und UV-beständige 
Möbel herzustellen. 

Nach dem Einspritzen und der Formgebung wird Polypropylen und glasfaserverstärktes 
Polypropylen extrem beständig und ist somit ein sehr haltbares Material für 
Outdoor-Möbel.

Kunststoffeigenschafen
. Wetterbeständig
. Pflegeleicht
. Recycelbar
. UV-beständig

Alle Kunststoffe werden gemäß den anspruchsvollen Standards von auf verbotene 
Substanzen hin untersucht und enthalten weder gefährliche Chemikalien noch 
Zusatzstoffe. Alle Materialien, die für die Herstellung von Kunststoffmöbeln von 
verwendet werden, haben eine ausgezeichnete Lichtbeständigkeit. 

Umweltinformation

Alle Kunststoffe, die für die Herstellung von Outdoor-Möbeln verwendet, sind 
vollständig recycelbar. Jedes Kunststoffstück kann, ohne Abfallprodukte zu erzeugen, 

umweltbewusst entsorgt werden. 

Reinigung

Outdoor-Kunststoffmöbel benötigen so gut wie keine Pflege. Seife und Wasser sind für 
die Reinigung ausreichend. Bei Schmutz, Fett- oder Ölflecken empfehlen wir für eine 
leichte Entfernung den Kunststoffreiniger von.

Lagerung

Ein trockener und ständig durchlüfteter Raum, wie beispielsweise eine Garage oder ein 
Carport, ist ein idealer Ort für die Lagerung der Möbel im Winter.  

Achtung

Spezielle Zusatzstoffe verhindern das Ausbleichen der Farben durch UV-Strahlung. 
Dennoch kann ein Möbelstück, wenn es längere Zeit dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, im 
Laufe der Zeit leicht seine Farbe verändern. 

Hartholz
Eines der elementarsten Bestandteile Ihrer Möbel ist Holz. Holz ist ein lebendiges 
Material. Kleine Risse und leichte Farbveränderungen im Laufe der Zeit gehören zu den 
natürlichen Eigenschaften von Hartholz.

ScanCom-Gartenmöbel werden vor der Auslieferung mit Öl behandelt, wobei das Öl 
einige Holzarten tiefer durchdringt als andere. Bitte entfernen Sie alle Ölrückstände mit 
einem Tuch, bevor Sie Ihre neuen Gartenmöbel zum ersten Mal benutzen.

Bitte ölen Sie Ihre neuen Gartenmöbel nicht sofort nach Erwerb ein. Wir empfehlen 
Ihnen, die Möbel nach Ende der ersten Nutzungssaison zu reinigen und anschließend 
mit einer dünnen Ölschicht einzulassen. Sie sollten diese Prozedur jährlich mit 
Versiegelungsöl für Hartholz durchführen, bevor Sie die Möbel im Sommer in den Garten 
stellen.

Wenn das Holz Regen ausgesetzt ist, führt dies zu einem leichten Herausragen der 
Oberflächenfasern, wodurch sich das Holz rau anfühlt. Dies ist ein normaler Vorgang. 
Die Oberflächen werden wieder glatt, wenn Sie sie mit halbfeinem Schmirgelpapier leicht 
abschleifen. Ölen Sie danach das Holz, um ihm seine ursprüngliche Farbe 
zurückzugeben. Für die regelmäßige Reinigung empfehlen wir den Holzreiniger.

Umweltinformationen: Das für dieses Produkt verwendete Holz kann bis zu seinem 
Ursprung zurückverfolgt werden. Weitere Informationen über die Umweltinitiativen und 
die Umweltpolitik von ScanCom finden Sie unter www.scancom.net.
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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.

Plastic Furniture
Plastic furniture uses both Polypropylene and fibre glass reinforced Polypropylene that 
is injected into moulds to create furniture that is hard-wearing with UV resistance.

Once injected and formed, Polypropylene and fibre glass reinforced Polypropylene is 
extremely durable, creating a long lasting material for your outdoor furniture.

Plastic Properties
. Weather resistant
. Maintenance free
. Recyclable
. UV resistant

All Plastics are tested to high standards for restricted substances and carry no harmful 
chemicals or additives. All materials used within plastic furniture have excellent light 
fastness. 

Environmental Information

All plastics that are used to manufacturer outdoor furniture are fully recyclable. Each 
piece of plastic can be recycled without producing waste or damaging the 
environment.

Cleaning:

Plastic outdoor furniture requires little or no maintenance. Soap and water is sufficient 

to clean, but should it become dirty, greasy or oily, we recommend that you use Plastic 
Cleaner for easy removal.

Storage

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. 

Attention

Special additives help to prevent colours from fading due to UV radiation. However, if the 
chair is exposed to sunlight for prolonged periods, the colour may change slightly over 
time.

Hardwood
One of the most important design elements of your furniture is the wood. Wood is a living 
material. Minor cracks and a change of colour over time are natural features of 
hardwood.

ScanCom garden furniture is treated with oil before leaving the factory, and the oil 
penetrates some kinds of wood more deeply than others. Please remove any oily residue 
with a cloth before you use your new garden furniture.

Please do not oil your new furniture immediately. We recommend waiting until the end of 
the first season before you clean the furniture, subsequently applying a thin layer of oil. 
This process should be repeated annually with Hardwood Sealer Oil, shortly before the 
furniture is brought out to the garden for the summer.

If the timber is exposed to rain, the surface fibres of the timber will rise slightly and have 
a rough texture. This is normal. Light sanding with semi-fine sandpaper will achieve a 
smooth finish. When this is finished, oil the timber to restore its colour. For regular 
cleaning, we recommend Wood Cleaner.

Environmental information: The wood used for manufacturing this product can be traced 
all the way back to its origin. For further information about ScanCom's environmental 
initiatives and policy, please visit www.scancom.net
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