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Stůl

Č i štění a pé č e

Návod na údržbu
dřevěných
povrchů. Čeho
byste si měli být
vědomi.
Jedinečnou a krásnou věcí našeho trvalého nábytku – vyrobeného z masivního
dřeva – je to, že každý zpracovaný kus vykazuje jiný vzhled v růstu a struktuře.
Přírodní znaky jako například suky a kresba ukazují pravost dřeva. Tolerance, jako
jsou rozdíly v rozměrech, barvě nebo struktuře v rámci masivního dřeva, mohou být
přítomny již v původním stavu, tzn. při dodání. Každý kus nábytku je jedinečný!
Dostupné informace mají poradenský charakter na základě nejlepších znalostí a
důkladného prověření podle aktuálního stavu techniky. Z těchto informací nelze
odvodit právní povinnost.

Při práci s masivním, přírodně ošetřeným dřevem je třeba vzít v
úvahu několik věcí:
• Dřevo „žije“, dýchá a reaguje na změny pokojové teploty a vlhkosti. V suchém
prostředí se pomalu smršťuje, ale ve vlhkém prostředí má tendenci expandovat.
Doporučené pokojové klima je přibližně 20 °C pokojová teplota a relativní vlhkost
přibližně 65 %.
• Dřevo se působením slunečního záření a světla mění, čím přirozenější, tím rychleji.
Absolutní shoda barvy a struktury, například mezi plánovacím vzorkem a dodávkou
nebo horizontální a vertikální strukturou dřeva, nelze zaručit a je pro produkt
typická. Dřevo se také mění, když jsou předměty delší dobu na stejném místě, proto
je pravidelně přemisťujte na jiné místo.

• Ostré a špičaté předměty by se neměly dotýkat
dřevěného povrchu.

• Dřevěný povrch chraňte podložkami před horkem,
chladem a vlhkostí.
• Vyhněte se použití drsných čisticích prostředků.

Při údržbě postupujte
následovně:
• V zásadě by měly být všechny nečistoty a rozlité tekutiny okamžitě odstraněny.
• Pro každodenní čištění (např. odstraňování drobků) použijte suchý bavlněný hadřík.
V závislosti na stupni znečištění může být bavlněný hadřík i mírně navlhčený, povrch
pak ihned vytřete do sucha. Je důležité, aby na povrch dřeva nepůsobila žádná
trvalá vlhkost!
• Dřevěný povrch při převzetí naolejujte. Následná péče se doporučuje po cca 3
měsících. Olejovat se pak nemusí až po roce. Povrch dřeva by měl být jednou až
dvakrát ročně ošetřen olejem.

