
EAN CODE

www.mountfield.cz
www.mountfield.sk

PAINTED HARDWOOD FURNITURE



cz SK

Lakovaný nábytek z tvrdého dřeva

Dřevo je živý materiál, který se vlivem vlhkosti roztahuje a smršťuje. Z toho 
důvodu výrobce ve spolupráci s předním výrobcem laků, vyvinul barvu, která se 
roztahuje a smršťuje společně s dřevem a chrání ho tak před praskáním.

Kromě zlepšení konstrukce lakovaného nábytku výrobce zoptimalizoval též 
proces lakování, aby splňoval požadavky pro venkovní použití.

Údržba vašeho lakovaného zahradního nábytku
Doporučujeme vám často kontrolovat váš nábytek na škrábance nebo nárazy. Pro 
dosažení nejlepších výsledků opravujte vady originálním přípravkem na zahradní 
nábytek. Požadovaná frekvence údržby do značné míry závisí na vlivech okolního 
prostředí.

Skladování během zimy: Je zcela přirozené, že dřevo vlivem vlhkosti zmenšuje 
a zvětšuje objem. Tento nábytek byl vyroben a určen pro naše běžné letní klima. 
Neskladujte proto tento výrobek v místnostech s ústředním vytápěním, protože to 
způsobí, že dřevo postupně vysychá a následným smrštěním praskne. Chladné, 
dobře větrané kolny jsou pro něj proto tím nejvhodnějším umístěním.

Po delší době, kdy byl nábytek používán, nebo došlo ke ztrátě přirozené vlhkosti, 
je třeba dotáhnout u nábytku všechny šrouby (pouze přiměřenou silou). Použijte k 
tomu imbusový klíč. 

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.

Přejeme Vám mnoho příjemných chvil s Vaším novým nábytkem.

Lakovaný nábytok z tvrdého dreva

Drevo je živý materiál, ktorý sa vplyvom vlhkosti rozťahuje a zmršťuje. Z tohto 
dôvodu výrobca v spolupráci s popredným výrobcom lakov, vyvinul farbu, ktorá sa 
rozťahuje a zmršťuje spoločne s drevom a chráni ho tak pred praskaním.

Okrem zlepšenia konštrukcie lakovaného nábytku výrobca zoptimalizoval tiež 
proces lakovania, aby spĺňal požiadavky pre vonkajšie použitie.

Údržba vášho lakovaného záhradného nábytku
Odporúčame vám často kontrolovať váš nábytok na škrabance alebo nárazy. Pre 
dosiahnutie najlepších výsledkov opravujte vady originálnym prípravkom na 
záhradný nábytok. Požadovaná frekvencia údržby do značnej miery závisí na 
vplyvoch okolitého prostredia.

Skladovanie počas zimy: Je úplne prirodzené, že drevo vplyvom vlhkosti 
zmenšuje a zväčšuje objem. Tento nábytok bol vyrobený a určený pre našu bežnú 
letnú klímu. Neskladujte preto tento výrobok v miestnostiach s ústredným 
kúrením, pretože to spôsobí, že drevo postupne vysychá a následným zmrštením 
praskne. Chladné, dobre vetrané kôlne sú pre neho preto najvhodnejším 
umiestnením.

Po dlhšej dobe, keď bol nábytok používaný, a došlo k strate prirodzenej vlhosti, 
treba dotiahnuť na nábytku všetky skrutky (iba primeranou silou). Použite na to 
imbusový kľúč.

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.

Prajeme Vám veľa príjemných chvíl´ s Vašim novým nábytkom.



Lackierte Hartholzmöbel

Holz ist ein natürliches Material, das sich unter dem Einfluss der Feuchtigkeit 
ausdehnt und schrumpft. Aus diesem Grund hat Hersteller in Kooperation mit 
einem führenden Lackhersteller eine Farbe entwickelt, die sich zusammen mit 
dem Holz ausdehnt und schrumpft und schützt es so vor Rissen.

Neben der Verbesserung der Konstruktion der lackierten Möbel hat Hersteller 
auch den Prozess der Lackierung optimiert, damit die Anforderungen für Einsatz 
im Freien erfüllt werden.

Pflege Ihrer lackierten Gartenmöbel

Wir empfehlen, Ihre Möbel des Öfteren auf Kratzer oder Stoßstellen zu kontrollie-
ren. Um optimale Ergebnisse zu erreichen, reparieren Sie festgestellte Mängel mit 
dem originalen Repair Stick für Gartenmöbel. Die erforderliche Frequenz der 
Instandhaltung hängt vorwiegend von den Witterungseinflüssen ab.

Lagerung während der Winterperiode: Es ist ganz natürlich, dass das Holz 
unter dem Einfluss der Feuchtigkeit sein Volumen reduziert oder vergrößert. 
Diese Möbel wurden für unser normales Sommerklima hergestellt und 
vorgesehen. Lagern Sie deshalb dieses Produkt nicht in Räumlichkeiten mit 
Zentralheizung, weil dies zu Folge haben wird, dass das Holz nach und nach 
austrocknet und im Zusammenhang mit der anschließenden Schrumpfung reißt. 
Kühle, gut belüftete Schuppen sind daher für die Lagerung der Möbel optimal.

Nach längerer Zeit der Benutzung (oder nach der Austrocknung) sind an den 
Möbeln alle Schrauben festzuziehen (nur mit angemessener Kraft). Hierzu ist ein 
Schlüssel für Innensechskant zu verwenden. 

Informationen über die ökologische Unbedenklichkeit des Produktes: Der 
Ursprung des für die Herstellung dieser Möbel eingesetzten Holzes kann ohne 
Probleme nachgewiesen werden. Für weitere Informationen über ökologische 
Aktivitäten und Firmen-Leitlinien von ScanCom besuchen Sie Webseiten 
www.scancom.net.

Wir wünschen Ihnen viele angenehme Momente mit Ihren neuen Möbeln.

Painted hardwood furniture

Wood is a living material that expands and contracts with the humidity. So 
producer, 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, producer 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. 
For best results, repair blemishes with the original Garden Furniture Repair Stick. 
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 moments with your new furniture.
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