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Nábytek z natíraného tvrdého dřeva firmy Scancom 
Dřevo je živý materiál, který se roztahuje a smršťuje v závislosti na vlhkosti. Proto 
firma Scancom ve spolupráci s předním výrobcem laku, vyvinuly neutralizační 
nátěr, který se roztahuje a smršťuje společně se dřevem a zabraňuje tím vzniku 
trhlin.

Zlepšením konstrukce natíraného nábytku, Scancom také optimalizoval procesy 
nátěrů tak, aby nábytek splňoval požadavky pro použití ve venkovním prostředí.

Údržba Vašeho natíraného zahradního nábytku

Doporučujeme, abyste často kontrolovali svůj nábytek na škrábance nebo nárazy. 
Požadovaná frekvence údržby do značné míry závisí na klimatických podmínkách 
venkovního prostředí.

Skladování během zimy: Je zcela přirozené, že se dřevo smršťuje a roztahuje v 
závislosti na vlhkosti. Tento nábytek byl vyroben a určen pro naše běžné letní 
klimatické podmínky. Neskladujte tento výrobek v místnostech s ústředním 
vytápěním, protože to způsobí, že dřevo vysychá a případně se smršťuje a tvoří 
se tak v něm trhliny. Studené, dobře větrané kůlny jsou nejvhodnější umístění.

Poté, co dřevo bylo po určitou dobu používáno, nebo vyschlo, bude zřejmě 
potřeba dotáhnout (pouze mírnou silou) šrouby. Použijte k tomu imbusový klíč.

Ekologie: U dřeva, použitého pro výrobu tohoto nábytku, lze zpětně vysledovat 
jeho celou cestu až do místa jeho původu. Pro další informace o ekologických 
iniciativách a politice společnosti Scancom naleznete na internetové adrese 
www.scancom.net.

Přejeme Vám mnoho příjemných chvil s novým nábytkem.

Nábytok z natieraného tvrdého dreva firmy Scancom 
Drevo je živý materiál, ktorý sa rozťahuje a zmršťuje v závislosti na vlhkosti. Preto 
firma Scancom v spolupráci s predným výrobcom laku, vyvinuli neutralizačný 
náter, ktorý sa rozťahuje a zmršťuje spoločne s drevom a zabraňuje tým vzniku 
trhlín.

Zlepšením konštrukcie natieraného nábytku, Scancom tiež optimalizoval procesy 
náterov tak, aby nábytok spĺňal požiadavky pre použitie vo vonkajšom prostredí.

Údržba Vášho natieraného záhradného nábytku

Odporúčame, aby ste často kontrolovali svoj nábytok na škrabance alebo nárazy. 
Požadovaná frekvencia údržby do značnej miery závisí na klimatických podmien-
kach vonkajšieho prostredia.

Skladovanie počas zimy: Je úplne prirodzené, že sa drevo zmršťuje a rozťahuje 
v závislosti na vlhkosti. Tento nábytok bol vyrobený a určený pre naše bežné letné 
klimatické podmienky. Neskladujte tento výrobok v miestnostiach s ústredným 
vykurovaním, pretože to spôsobí, že drevo vysychá a prípadne sa zmršťuje a 
tvoria sa tak v ňom trhliny. Studené, dobre vetrané kôlne sú najvhodnejšie 
umiestnenie.

Potom, čo drevo bolo po určitú dobu používané, alebo vyschlo, bude zrejme 
potrebné dotiahnuť (iba miernou silou) skrutky. Použite k tomu imbusový kľúč.

Ekológia: U dreva, použitého pre výrobu tohto nábytku, možno spätne vysledovať 
jeho celú cestu až do miesta jeho pôvodu. Pre ďalšie informácie o ekologických 
iniciatívach a politike spoločnosti Scancom nájdete na internetovej adrese 
www.scancom.net.

Prajeme Vám mnoho príjemných chvíľ s novým nábytkom.



Gestrichenes Hartholzmöbel von ScanCom
Holz ist ein lebendiges Material, das sich mit der Feuchtigkeit ausdehnt und 
zusammenzieht. Deshalb hat ScanCom gemeinsam mit führenden Farbenher-
stellern eine geeignete Farbe entwickelt, die sich mit dem Holz ausdehnt und 
zusammenzieht und somit Rissbildung vermeidet. 

ScanCom verbesserte nicht nur die Konstruktion der gestrichenen Möbel, 
sondern auch die Anstreichprozesse, um die Anforderungen einer Verwendung 
im Freien zu erfüllen. 

Pflege Ihrer gestrichenen Gartenmöbel  

Wir empfehlen, die Möbel häufig auf Kratzer und Schläge zu untersuchen. Die 
Häufigkeit der Pflege hängt stark von den Außenbedingungen ab.

Lagerung im Winter: Holz schrumpft und dehnt sich natürlicherweise in 
Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit aus.  Die Möbel wurde für unser normales 
Sommerklima hergestellt und konstruiert. Lagern Sie dieses Produkt nicht in 
zentralbeheizten Räumen, da dadurch das Holz austrocknet, möglicherweise 
schrumpft und Risse bildet. Kühle, gut belüftete Schuppen sind der beste 
Standort.

Wenn die Möbel längere Zeit genutzt werden oder ausgetrocknet sind, müssen 
möglicherweise die Schrauben (leicht) angezogen werden. Verwenden Sie einen 
Sechskantschlüssel. 

Umweltinformationen: Das Holz, das zur Herstellung dieses Produktes verwen-
det wurde, kann bis zu seiner Herkunft zurückverfolgt werden. Weitere Informa-
tionen zu den Umweltinitiativen und Richtlinien von ScanCom finden Sie unter 
www.scancom.net.   

Wir wünschen Ihnen viele schöne Stunden mit Ihren neuen Möbeln. 

ScanCom painted hardwood furniture
Wood is a living material that expands and contracts with the humidity. So 
ScanCom, in cooperation with leading paint manufacturer, has developed a 
counteracting paint, which expands and contracts with the wood and prevents 
cracking.

Having improved the construction of the painted furniture, ScanCom has also 
optimised its painting processes to meet the demands of outdoor use.

Maintaining your painted garden furniture

We recommend that you frequently inspect your furniture for scratches or knocks. 
The required frequency of maintenance depends largely on the severity of outdoor 
conditions.

Storage during winter: It is quite natural for timber to shrink and expand depend-
ing on the humidity. This furniture has been manufactured and designed for our 
normal summer climate. Do not store this product in centrally heated rooms, as 
this will cause the timber to dry out and possibly shrink and crack. Cool, 
well-ventilated sheds are the most suitable location.

After the wood has been in use for a period of time or has dried out, it can be 
necessary to tighten (with only moderate torque) the screws. Use a hexagonal 
wrench.

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

We wish you many enjoyable hours with your new furniture. 
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