Zahradní nábytek z teakového dřeva
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste si vybrali originální zahradní nábytek vyrobený z tropického teakového dřeva.
Teak je tropické, tvrdé a velmi odolné dřevo, které má jako nové medově hnědé zbarvení. V případě, že o něj
nebudete nijak pečovat, mění postupem času účinkem okolních povětrnostních vlivů tuto barvu na stříbrno-šedou
patinu, která je jedinečným výsledkem působení slunce, deště, mrazu a větru (teakové dřevo je vůči těmto
povětrnostním vlivům zcela odolné a výše uvedená změna barvy nijak neovlivňuje vlastnosti tohoto dřeva). Po
určité době tato stříbrno-šedá patina přechází v nepravidelné temně šedé zbarvení, pokud zůstává teak bez
jakéhokoliv ošetření. Toto zbarvení je v některých zemích populární (např. v Anglii), nicméně u nás většina lidí
preferuje původní medově hnědé zbarvení teakového dřeva.
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Pokud patříte mezi zákazníky, kteří dávají přednost výše vyobrazenému medově hnědému zbarvení teakového
nábytku a chcete mít nábytek podobný, jaký jste ho zakoupili, i po několika letech používání, je třeba mu věnovat
určitou péči.
Ideální a doporučenou volbou pro čištění a údržbu teakového dřeva je použití osvědčených speciálních přípravků
TEAK CLEANER a TEAK PROTECTOR. Používáním těchto přípravků zajistíte tu nejlepší ochranu teakového
dřeva a uchováte teaku medově hnědou barvu. Pomocí přípravku TEAK CLEANER snadno vyčistíte povrch
teakového nábytku, přípravek TEAK PROTECTOR pak zajistí jeho dlouhodobou ochranu. V porovnání s běžným
teakovým olejem má ošetření přípravky TEAK CLEANER a TEAK PROTECTOR tyto výhody: udržují medově
hnědou barvu teaku až 4x déle než teakový olej, jsou nehořlavé a ekologické (založené na vodní bázi), nejsou to
oleje, nejsou mastné a tak nezanechávají skvrny na oblečení, zabraňují vzniku plísně a chrání teak před černými
skvrnami.
U nového nábytku je důležité aplikovat přípravek TEAK PROTECTOR ještě předtím, než teakové dřevo získá
stříbno-šedou patinu (předcházet stříbrno-šedé patině je méně pracné než obnovovat původní medově hnědé
zbarvení). Přípravek TEAK PROTECTOR by měl být použit v momentě, kdy nový teakový nábytek začíná blednout
(proto nechte nábytek minimálně týden stát na venkovním prostředí).
Poznámka: Při aplikaci přípravků na ochranu dřeva postupujte podle pokynů uvedených na obalech přípravků.
Tento zahradní nábytek si může uchovávat dobrý vzhled a přinášet vám potěšení po řadu let. K tomu je ale nutné o
něj pečovat podle připojeného návodu k použití a údržbě.

Přejeme mnoho hezkých chvil při odpočinku ve Vašem zahradním nábytku.
Mountfield a.s.
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NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
zahradního nábytku vyrobeného z tropického teakového dřeva.
Sestavení
Nábytek je dodáván v rozebraném stavu zabalen do kartónových krabic. Součástí dodávky je potřebný spojovací
materiál, kování, imbusový nebo stranový klíč a jednoduchý montážní návod. Polohovatelná křesla jsou dodávána
již smontována ve složeném stavu.
Při montáži nábytku postupujte dle obrazového návodu k sestavení a dbejte na dotažení všech spojů.
Používání
Nábytek je konstruován tak, aby při správné péči a způsobu používání odolával běžným venkovních podmínkám
v našem klimatickém pásmu.
Nábytek neumisťujte do příliš suchého prostředí a chraňte jej před trvalým stykem s vodou a nadměrnou vlhkostí.
Při výrazné změně vlhkosti dřeva dochází k vysychání, nebo naopak nadměrné hydrataci dřeva. V důsledku toho
může docházet k tvarovým změnám a dále k poškození popraskáním, kroucením popřípadě porušení povrchové
úpravy a barevným změnám dřeva. (Pro informaci uvádíme, že nábytek umístěný ve venkovním prostředí v našem
podnebním pásu si zachovává váženou vlhkost dřeva 17 ± 2%).
Při správném ošetřování odolává nábytek dešti a stříkající vodě, nicméně dlouhodobý kontakt s vodou nebo
sněhem může být příčinou poškození nábytku. Proto sníh a vodu ležící na nábytku co nejdříve odstraňte.
Poškození vzniklé extrémními změnami vlhkosti nemůže být předmětem reklamace.
Dále je nábytek konstruován tak, aby byl bezpečný při běžném způsobu používání, pro který byl navržen a
vyroben. Jakékoli jiné než obvyklé použití tj. především opírání se o sklápěcí křesílka, stání na stole, přemisťování
obsazeného lehátka apod. může být příčinou vážného zranění.
Nábytek udržujte v čistotě
K čištění dřeva doporučujeme používat speciální přípravek TEAK CLEANER, který je velice účinný a výrazně
oživuje teakové dřevo.
Dříve byly prostředky pro čištění teakového dřeva značně omezené. Většinou se teakový nábytek čistil pomocí
mýdlové vody a kartáče (nikoliv drátěnky), nicméně tento způsob je podstatně méně účinný a dnes již zastaralý.
Proto ho nedoporučujeme. Mějte na paměti, že po použití výše uvedeného čistícího přípravku (včetně mýdla) je
nutné teakový nábytek velice pečlivě opláchnout čistou vodou. V případě, že použijete k odstranění odolných skvrn
brusnou houbičku, vždy s ní pracujte ve směru viditelných vláken.
Nábytek pravidelně ošetřujte
Pro ošetřování teakového dřeva doporučujeme použít speciální přípravek
TEAK PROTECTOR, který je výrazně účinnější a ekologičtější než teakový
olej. Před použitím přípravku TEAK PROTECTOR je doporučené vyčistit
dřevo přípravkem TEAK CLEANER. Nepoužívejte přípravek TEAK
PROTECTOR na dřevo, které bylo předtím ošetřeno teakovým olejem a
nebylo vyčištěno přípravkem TEAK CLEANER.
Pokud se rozhodnete pro ochranu běžným teakovým olejem, používejte
pouze pravý teakový olej. Je také důležité vědět, že teakový olej zadržuje
částečně špínu a proto časem ztmavne. Z tohoto důvodu je nutno zbývající
starý olej nejprve odstranit pomocí přípravku TEAK CLEANER a teprve pak
aplikovat novou vrstvu oleje. Olej nanášejte až do úplného nasycení, kdy
dřevo již dále olej nevsakuje. Pak přebytečný olej setřete hadrem, aby
nedošlo k znečištění oděvu.
Údržba kování
Použité nábytkové kování nevyžaduje zvláštní údržbu. Pravidelně kontrolujte dotažení všech spojů, vždy na
začátku sezóny a pak průběžně během roku. Je důležité vědět, že zvýšená vůle ve spojích způsobuje nadměrné
namáhání některých dílů a může vést až k poškození nábytku!
Skladování
Nábytek nadměrně nevystavujte povětrnostním vlivům, zvláště pokud ho nepoužíváte. Pokud nábytek delší dobu
nepoužíváte (např. v zimním období), očistěte ho (viz výše), nechte důkladně oschnout a natřete teakovým olejem.
Nábytek skladujte v krytých nevytápěných prostorách s relativní vlhkostí vzduchu odpovídající venkovnímu
o
prostředí, tzn. cca. 80% při 5 C. Nábytek nikdy neskladujte v příliš suchých vytápěných místnostech, může tak dojít
k jeho poškození v souvislosti s výše zmíněným vysycháním dřeva! Skladováním v doporučených podmínkách
zajistíte optimální váženou vlhkost dřeva nábytku 17 ± 2%.
Během dlouhodobého skladování nesmí být nábytek zakryt neprodyšnou plachtou, pod kterou hrozí riziko
kondenzace vzdušné vlhkosti. Nábytek skladujte v prostoru s volnou cirkulací vzduchu.
Upozornění: Prodejce neodpovídá za případné vady nábytku vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu
k použití a údržbě.
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