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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.

Ocel Duracoat®

Váš nábytek je vyroben z trvanlivého ocelového plechu, který je odolný proti 
poškrábání. Ocelové plechy jsou v továrně omyty čisticím roztokem, aby jejich 
povrch vytvořil dokonale přilnavý podklad pro konečnou vrchní vrstvu. Na 
předehřáté ocelové plechy je poté aplikována vrstva Duracoat® pomocí 
elektrostatické technologie. Ocelové plechy s ochrannou vrstvou Duracoat® jsou 
následně vytvrzeny pro vyšší odolnost povrchu vůči poškrábání.

Povrch Duracoat® dokonale chrání venkovní nábytek, jelikož je odolný vůči 
nepříznivému počasí. 

Duracoat®:

•  Nevyžaduje údržbu
•  Je odolný vůči nepříznivému počasí
•  Nezatěžuje životní prostředí

•  Je netoxický
•  Je odolný proti poškrábání

Duranite®

V tomto nábytku je použit Duranite®, nový revoluční materiál používaný na povrchy 
desek stolů a další aplikace pro venkovní prostředí.

Díky upravenému vícekrokovému postupu aplikace povrchové úpravy a ochrany 
proti UV záření je společnost ScanCom schopna zajistit vynikající kvalitu desek 
stolů, které jsou vhodné pro všechny povětrnostní podmínky.

Materiály použité v Duranite® jsou nejvyšší kvality a jejich vlastnosti se v průběhu 
doby nezhoršují.

Duranite® je:
–  odolný proti poškrábání
–  odolný vůči nepříznivému počasí
–  lehčí alternativou přírodního kamene

Údržba:
Duranite® je mimořádně odolný a nevyžaduje žádnou údržbu či ošetření. Pokud se 
povrch Duranite® ušpiní, stačí jej umýt 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.

Duracoat® oceľ 

Váš nábytok pozostáva z trvanlivého oceľového plechu odolného voči 
poškriabaniu vyrobeného v továrni. Povrch oceľového plechu je umytý čistiacim 
roztokom, aby sa vytvoril dokonale priľnavý podklad pre záverečnú povrchovú 
vrstvu. Plech sa predhrieva a náter Duracoat® sa nanáša pomocou 
elektrostatickej technológie. Náter Duracoat® na oceľový plech sa ďalej 
vytvrdzuje, aby stvrdol a aby získal odolnosť voči poškriabaniu.

Duracoat® je dokonalá ochrana pre exteriérový nábytok, pretože odolá 
nepriaznivému počasiu. 

Výhody náteru Duracoat®:
•  Nevyžaduje údržbu
•  Odolnosť voči nepriaznivému počasiu
•  Nezaťažuje životné prostredie

•  Nie je toxický
•  Odolný voči poškriabaniu

Duranite®

Tento nábytok obsahuje Duranite®, revolučný nový materiál používaný na stolové 
povrchy a iné aplikácie do vonkajšieho prostredia.

Vďaka prispôsobenému viackrokovému procesu povrchovej úpravy a UV 
ošetrenia majú stolové povrchy spoločnosti ScanCom vynikajúcu kvalitu a sú 
vhodné do každého počasia.

Materiály používané na výrobu Duranite® sú najvyššej kvality a ich vlastnosti sa 
časom nezhoršujú.

Duranite® je:
–  odolný voči poškriabaniu
–  odolný voči nepriaznivému počasiu
–  ľahšia alternatíva k prírodnému kameňu

Údržba
Duranite® je nesmierne odolný a nevyžaduje si údržbu alebo ošetrovanie. Ak sa 
váš povrch Duranite® zašpiní, môžete ho očistiť 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.

Duracoat® Stahlbeschichtung

Ihr ScanCom-Möbelstück zeichnet sich durch kratzfeste und widerstandsfähige 
Stahlplatten aus, die in unseren eigenen Produktionsstätten hergestellt wurden. 
Diese Stahlplatten wurden in einer Lösung vorgewaschen, um eine perfekte 
Haftung mit der finalen Pulver-Beschichtung zu erzielen. Dafür wurden die 
Platten erhitzt und Duracoat® im elektrostatischen Verfahren aufgetragen. Die 
Duracoat®-Platten wurden nunmehr zum Härten der Beschichtung 
nachbehandelt, was ihnen Kratzfestigkeit verleiht.

Duracoat® gibt optimalen Schutz für Ihr Möbelstueck im Außenbereich, da es die 
folgenden Eigenschaften besitzt:

•  Leicht zu pflegen
•  Wetterbeständig
•  Umweltfreundlich

•  Frei von Schadstoffen
•  Kratzfest

Duranite®

Dieses Möbelstück besteht aus Duranite®, einem sehr besonderen und 
innovativen Material, welches für Tischplatten und andere Bestandteile von 
Outdoormöbeln verwendet wird.

Durch ein spezielles, mehrstufiges Beschichtungsverfahren und einer besonderen 
UV-Behandlung gelingt es ScanCom, eine hervorragende Qualität für Tischplatten 
zu liefern, welche absolut witterungsbeständig ist.

Für die Herstellung von Duranite® verwenden wir hochwertiges und langlebiges 
Material: 

Duranite® ist:
- Kratzfest
- Witterungsbeständig
- Eine Alternative zu Naturstein

Pflege
Duranite® ist extrem langlebig und bedarf lediglich einer sehr geringen Pflege. 
Sollte die Oberfläche Ihres Duranite® Produkts schmutzig werden, sollten Sie 
Wasser und Seife zur Reinigung verwenden.
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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.

Duracoat® Steel 

Your furniture consists of durable and scratch resistant steel sheets 
manufactured in the factory. The steel sheet surface is washed in a cleaning 
solution to create a perfect adhesive base for the final coating. The sheet steel is 
preheated and Duracoat® is applied using electro static technology. The 
Duracoat® steel sheet is cured further to harden the paint coating and enable it 
to be scratch resistance.

Duracoat® is the perfect protection for outdoor furniture as it can withstand 
severe weather. 

Duracoat® is;
•  Maintenance free
•  Weather resistant
•  Environmentally friendly
•  Toxic free

•  Scratch resistant

Duranite®

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

Thanks to a customised multi-step coating process and UV treatment, ScanCom 
are able to provide an outstanding table top quality that is suitable for all weathers.

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

Duranite® is:
- Scratch resistant
- Weather resistant
- A lighter alternative to natural stone

Maintenance
Duranite® is extremely durable and does not need to be maintained or treated. 
Should your Duranite® surface become dirty, soap and water should be used to 
clean it.
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