Ošetrovanie a správne užívanie nábytku z dreveného masívu.
Nábytok z dreveného masívu je určený na dlhodobé užívanie a jedná sa o nábytok vyššej
kvality so špecifickými, estetickými a úžitkovými vlastnosťami. Jedná sa však o nábytok
z prírodných materiálov a je nevyhnutné pri jeho užívaní dodržiavať niektoré zásady, ktoré môžu
podstatne ovplyvniť jeho dobu životnosti a bezchybný stav. Na jeho úžitkové a kvalitatívne
vlastnosti majú vplyv hlavne tieto faktory :
1./ Vlhkosť vzduchu - nábytok bol vyrobený z dreveného masívu vysušeného na ideálnu vlhkosť
pri spracovaní. Nadmerná vzdušná vlhkosť alebo neprimeraná suchosť vzduchu v priestoroch, kde je
nábytok umiestnený, môže negatívne vplývať na jeho stav. Pri extrémnych hodnotách vlhkosti môže
dôjsť až k znehodnoteniu nábytku, pretože drevo ako prírodný materiál stále pracuje.
2./ Umiestnenie nábytku – podmienkou správneho užívania nábytku je aj jeho správne umiestnenie
v interiéri. Nábytok musí byť zásadne umiestnený tak, aby nebol vystavený negatívnym vplyvom
uvedeným v týchto pokynoch. Nábytok by mal byť umiestnený na vodorovnej podlahe, aby pri
dlhodobom nesprávnom umiestnení nedošlo k deformácii.
3./ Teplo z vykurovacích telies – pri umiestnení nábytku je nevyhnutné dbať, aby nábytok nebol
vystavený nadmernému sálavému teplu z vykurovacích telies, pretože to môže spôsobiť poškodenie
nielen povrchovej úpravy nábytku, ale aj praskaniu a tým celkovému poškodeniu.
4./ Priame slnečné žiarenie – priame slnečné žiarenie, ktorému by bol vystavený nábytok po dlhšiu
dobu môže mať za následok nerovnomernú zmenu farebného odtieňa povrchu nábytku vystavenému
takémuto žiareniu, prípadne môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy.
5./ Voda a tekutiny – povrch nábytku môžu poškodiť riedidlá, lieh alebo iné tekutiny s obsahom
chemikálií, agresívne pôsobiace na povrch nábytku. Povrch nábytku , a nielen povrch, môže
poškodiť aj dlhodobejší styk s vodou. Povrchová úprava nábytku je prispôsobená tak, aby
krátkodobý styk s čistou vodou nespôsobil jej poškodenie.
Okrem vyššie uvedených negatívnych vplyvov má na dobrý stav nábytku vplyv aj správne
ošetrovanie nábytku. Nábytok nikdy nesmie byť ošetrovaný a čistený organickými alebo
syntetickými rozpúšťadlami, olejmi, tukmi alebo nevhodnými chemikáliami. Povrch nábytku sa
odporúča čistiť suchými prachovkami.
Pohyblivé časti v prípade potreby je možno pretrieť voskom alebo pevným mydlom / nie tekutým
alebo penovým/.
Pre správne ošetrenie olejovaných a voskovaných častí nábytku doporučujeme údržbový balíček,
ktorý je možné objednať od dodávateľa. Na lakované a pastované časti doporučujeme CIRANOVU,
ktorú je tiež možné objednať u dodávateľa. Pre tieto nábytky môžu byť aj bežne predávané
prostriedky na lakovaný nábytok.
Ošetrovanie nedrevených častí - aj keď sa jedná o celodrevený nábytok, nachádzajú sa na ňom aj
nedrevené časti napr. kovanie, závesy, dekoratívne prvky a pod. Aj v tomto prípade platí zásada
neošetrovania vyššie uvedenými prostriedkami. Výnimočne je možné ošetriť kovové závesy na
dvierkach jemným olejom, avšak vždy tak, aby po ošetrení boli závesy vyutierané z ich vonkajšej
strany dosucha, aby nedošlo k znečisteniu nábytku alebo vecí v ňom uložených.
Pri dodržiavaní horeuvedených zásad bude Váš masívny nábytok v dobrom stave počas dlhých rokov
a budete ho môcť užívať bez problémov.

