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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.

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

Přejeme Vám mnoho radostných chvil s Vaším novým nábytkem.

Vysoce kvalitní ScanCom hliník

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.

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 počasí
• odolný UV paprskům
• usnadňuje údržbu
• ekologický
• elegantní

ScanCom Duranite®

Tento nábytek je vyroben z nového revolučního materiálu Duranite®, který se 
používá pro desky stolů a další aplikace ve venkovním prostředí.

Duranite® je obzvlášť odolný vlivům počasí a splňuje tak požadavky pro použití ve 
venkovním prostředí.

Naše výrobky Duranite® procházejí vícestupňovým procesem povrchové úpravy, 
který zaručuje stabilitu barvy a odolnost proti poškrábání.

Materiály použité v Duranite® jsou nejvyšší kvality a v průběhu času nedegenerují.

Duranite® nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění používejte vlhký hadřík, kterým 
otřete desku stolu.

ScanCom Duranite®:
• odolává vodě, vlhkosti a mrazu
• je stálobarevný a odolný UV záření
• je oděruvzdorný

ScanCom Duranite® splňuje přísné ekologické standardy ScanCom.
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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 ScanCom hliník

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.

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 počasiu
• odolný UV lúčom
• uľahčuje údržbu
• ekologický
• elegantný

ScanCom Duranite®

Tento nábytok je vyrobený z nového revolučného materiálu Duranite®, ktorý sa 
používa pre dosky stolov a ďalšie aplikácie vo vonkajšom prostredí.

Duranite® je mimoriadne odolný voči vplyvom počasia a spĺňa tak požiadavky pre 
použitie vo vonkajšom prostredí.

Naše výrobky Duranite® prechádzajú viacstupňovým procesom povrchovej 
úpravy, ktorý zaručuje stabilitu farby a odolnosť proti poškriabaniu.

Materiály použité v Duranite® sú najvyššej kvality a v priebehu času 
nedegenerujú.

Duranite® nevyžaduje žiadnu údržbu. Na čistenie používajte vlhkú handričku, 
ktorou otrite dosku stola.

ScanCom Duranite®:
• odoláva vode, vlhkosti a mrazu
• je stálofarebný a odolný voči UV žiareniu
• je odolný voči oderu

ScanCom Duranite® spĺňa prísne ekologické štandardy ScanCom.
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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 Stunden 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

Duranite®

Diese Möbel enthalten Duranite® ein revolutionäres, neues Material für 
Tischplatten und andere Anwendungen für den Außenbereich.

Duranite ist äußerst wasserfest und erfüllt die Anforderungen an ein Leben im 
Freien. 

Die Oberfläche unserer Duranite®-Produkte wird in einem mehrstufigen 
Beschichtungsverfahren beschichtet, welches Farbstabilität und Kratzfestigkeit 
gewährleistet.

Die für Duranite® verwendeten Materialien sind von höchster Qualität und 
ermüden nicht mit der Zeit.

Duranite® erfordert keinerlei Pflege. Zum Reinigen ein feuchtes Tuch verwenden 
und damit über die Tischplatte wischen. 

ScanCom Duranite®:
•  widersteht Wasser, Feuchtigkeit und Frost,
•  ist farbecht und UV-beständig,
•  ist abriebfest

ScanCom Duranite® erfüllt die strengen Umweltstandards von ScanCom.
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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 hours 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

ScanCom Duranite®

This furniture features Duranite® a revolutionary new material used for tables tops 
and other applications for the outdoor environment.

Duranite is extremely weather resistant and lives up to the requirements for 
outdoor living. 

Our Duranite®  products are made out of a multi step coating process that 
guarantee color stability and scratch resistance.

The materials used in Duranite® are of the highest quality and do not degenerate 
over time.

Duranite® does not require any maintenance. To clean use a damp cloth and wipe 
over the table top. 

ScanCom Duranite®:
• Withstands water, moisture and frost
• Is colourfast and UV resistant
• Is abrasion resistant

ScanCom Duranite® lives up to ScanCom's strict environmental standards.
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