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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.

Vlákno Petan® ScanCom

Tento vysoce kvalitní nábytek je vyrobený z originálního vlákna Petan®. Vlákna 
Petan® se vyrábí ve Vietnamu pomocí speciálních směsí polyolefinů a barev. Tyto 
směsi dávají vláknu Petan® jeho jedinečný vzhled a mimořádnou pevnost a taktéž 
vytváří povrch, na kterém se velmi pohodlně sedí. 

100% recyklovatelné a nepoškozující životní prostředí, vlákno Petan® uspokojí 
všechny ekologické požadavky, které se na moderních trzích vyskytují. Odolné 
vůči teplu, ve studených i teplých podmínkách, vlákno Petan® se vlivem přírodních 
podmínek nedeformuje ani nemění svůj tvar a odpovídá všem evropským 
standardům pro trvanlivost a životnost.

Doporučuje se pravidelné čištění mýdlem a vodou.

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.

Vlákno Petan® firmy ScanCom

Tento vysokokvalitný nábytok je vyrobený z originálneho vlákna Petan®. Vlákna 
Petan® sa vyrábajú vo Vietname pomocou špeciálnych zmesí polyolefínov a 
farieb. Tieto zmesi dávajú vláknu Petan® jeho jedinečný výzor a dodatočnú silu a 
takisto vytvárajú povrch, na ktorom sa veľmi pohodlne sedí. 

100% recyklovateľné a nepoškodzujúce životné prostredie, vlákno Petan® 
zamedzí akýmkoľvek environmentálnym obavám, ktoré sa vyskytujú na 
moderných trhoch. Odolné voči teplu, aj v studených aj v teplých podmienkach, 
vlákno Petan sa pod vplyvom prírody nedeformuje ani nemení svoj tvar a spĺňa 
všetky európske štandardy pre trvanlivosť a životnosť.

Odporúča sa pravidelné čistenie 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.

ScanCom Petan®-Faser

Diese hochwertigen Möbel werden aus echten Petan®-Fasern gerfertigt. 
Petan®-Fasern werden in Vietnam aus speziellen Polyolefin- und Farbmischungen 
hergestellt. Diesen Spezialmischungen verdanken die Petan®-Fasern ihr 
einzigartiges Erscheinungsbild und ihre hohe Widerstandskraft. Zudem bietet 
dieses Herstellungsverfahren einen überaus hohen Sitzkomfort. 

Petan® ist voll recycelbar und umweltfreundlich. Dadurch entspricht es allen 
Umweltanforderungen für moderne Märkte. Petan ist sowohl hitze- als auch 
kältebeständig. Es unterliegt keinerlei Verformungen oder Veränderungen durch 
natürliche Einflüsse und hat alle Tests bezüglich der Europäischen Richtlinien für 
Haltbarkeit und Langlebigkeit erfolgreich bestanden.

Wir empfehlen regelmäßige Reinigung mit Seife und Wasser.

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.

ScanCom Petan® Fiber

This high-quality furniture is made from the original Petan® fibre. Petan® fibres are 
produced in Vietnam using special blends of polyolefins and colours. These 
blends give the Petan® fibre its unique look and extra strength, and also produce 
a surface that is extremely comfortable to sit on. 

100% recyclable and environmentally friendly, Petan® satisfies all environmental 
considerations needed for modern markets. Heat resistant in both heat and cold, 
Petan does not disfigure or mutate in any way under the effects of nature and is 
tested to all European impact standards for durability and longevity.

Regular cleaning with soap and water is recommended.
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