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Návod na používání a údržbu zahradního nábytku 
 

 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám, že jste si vybrali náš originální zahradní nábytek. Tento zahradní nábytek je určen pro domácí použití. 

 

Zahradní nábytek si může uchovávat dobrý vzhled a přinášet vám potěšení po řadu let. K tomu je ale nutné o něj pečovat podle tohoto návodu na 
používání a údržbu. V současné době je možno v našem sortimentu pořídit nábytek z akátového dřeva, hliníkový, technoratanový a ocelový. Každý 
pak vyžaduje určitý druh údržby. 

DRUHY NÁBYTKU 

 

Nábytek s hliníkovou konstrukcí 

 

Nejméně náročný na údržbu je hliníkový nábytek (slitiny hliníku), opatřený ochrannou vrstvou proti povětrnostním vlivům. Pro jeho údržbu prakticky 

bude třeba pouze jej udržovat v čistotě běžnými čistícími neagresivními prostředky, jako jsou jemné saponáty apod. 

 

Akátový nábytek 
 

Akátové dřevo je extrémně tvrdé a odolné a vyžaduje jen velmi malou údržbu.  

 

Během užívání nábytku může časem dojít k popraskání dřeva. To však statiku a životnost vašeho nábytku neovlivní. Popraskání může být způsobeno 

v důsledku dlouhých období sucha a nadměrného vystavení teplu. Popraskání nábytku se však ztrácí při normální vlhkosti vzduchu.  

 

Nábytek z akátu také kvůli slunečnímu záření časem ztmavne. Aby k tomuto jevu došlo na všech místech rovnoměrně, nejlepším místem pro 

váš nábytek je takové, kde se mu bude dostávat stálého světla na celé ploše. 

 

Ostré, horké nebo vlhké předměty mohou způsobit poškození povrchu dřeva. Při rozlití tekutin na povrch nábytku je okamžitě odstraňte. 

 

Domácí čisticí prostředky, abraziva, ale také různé vosky a oleje mohou způsobit poškození nábytku. Proto je nejlepší používat pouze hadřík mírně 

navlhčený vodou. Hadříky z mikrovláken jsou pro dřevěné povrchy nevhodné. 

 

Nábytek z umělého ratanu (polyratan, technoratan) 
 

Nábytek, který vzhledem imituje přírodní ratanové pletivo, ale na rozdíl od něj je mnohem odolnější vůči vlivům nepříznivého počasí i UV záření. 

Vyrobený z recyklovatelných, netoxických materiálů, je lehký, ale zároveň dostatečně pevný; proto nepraská ani se nijak neloupe, jako tomu bývá u 

přírodního ratanu. Technoratanový nábytek si zachovává svůj tvar a atraktivní vzhled po mnoho let. 

 

Při ušpinění se velmi snadno udržuje. Vzhledem k tomu, že mu nijak neškodí voda (protože ji nepropouští), stačí jej oprat proudem vody a nechat 

okapat. Drobnější předměty vyrobené z tohoto materiálu stačí přetřít mokrým hadříkem s běžným saponátem. 

 
Nábytek z tohoto materiálu by neměl být vystavován teplotám nad 40 °C a pod 0 °C. V mrazu materiál křehne a mohlo by dojít k jeho popraskání, 
proto se doporučuje ho v zimě umístit někam pod střechu či ho přikrýt plachtou, která ho bude chránit před sněhem a mrazem. Nedoporučuje se 
jeho umístění ani za sklo v prosklených lodžiích a zimních zahradách apod., může dojít k jeho poškození teplem. Materiál nelze opakovaně natírat. 

 

Hliníkový nábytek 

 
Hliníkový nábytek je téměř bezúdržbový - nehrozí u něj koroze, je velmi lehký a nenahřívá se na slunci díky nízké vodivosti. Při ušpinění jej stačí omýt 
vodou a nechat uschnout. Přes zimu je vhodné jej chránit před vlhkostí a mrazem – přemístit jej z venkovního prostoru dovnitř, nebo ho schovat pod 
krycí plachtou na nábytek.  
 
Zatímco samotný hliník nevyžaduje vyšší pozornost, je třeba dbát na doplňkové materiály na nábytku, které údržbu potřebovat mohou (dřevo, 

textilie, výplety apod.) 
 
 

Ocelový nábytek 
 
Ocelový nábytek je stabilní, má vysokou nosnost a patří mezi cenově dostupné. Nevyžaduje zvýšenou péči – od nečistot jej stačí umýt vodou a přes 
zimu je lepší ho uskladnit do sucha a chránit ho tak před vlhkem a mrazem. Nábytek z oceli je často kombinovaný s doplňkovými materiály, jako je 
například dřevo, textilní tkaniny či výplety. Tyto materiály jsou odolné, nicméně je lepší myslet u nich na uskladnění přes zimu. 

 

http://bestlive.cz/stoly-a-stolky/konferencni-stolky
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SESTAVENÍ 

 

Pokud je nábytek dodán v rozebraném stavu, je součástí jeho balení potřebný spojovací materiál, kování a obrazový návod na sestavení - při montáži 
nábytku postupujte dle tohoto návodu a dbejte na dotažení všech spojů. 

 

POUŽÍVÁNÍ 

 

Nábytek je 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 opěrky skládacích křesel, sezení na područkách, sezení nebo stání na stole, přemisťování zatíženého nábytku apod., může být 

příčinou vážného zranění. Nábytek v žádném případě nepřetěžujte, nevystavujte jej nadměrnému dynamickému zatížení (prudké dosednutí, houpání 

se na křeslech) a dodržujte doporučenou nosnost (pro sedací nábytek je statická nosnost 100 kg). Nábytek musí stát na pevném rovném podkladu. 

 

Stoly, vč. těch, které jsou vybaveny otvorem pro slunečník, nejsou konstruovány jako podpěra slunečníku; podepření slunečníku je nutno řešit 

samostatně, např. stojanem pro slunečník. Na desku stolu nedoporučujeme pokládat těžké předměty s ostrými hranami, které by mohly na povrchu 

způsobit vrypy. 

 
Nábytek při správné péči a způsobu používání odolává běžným venkovním podmínkám v našem klimatickém pásmu. 

 

Dřevěný nábytek chraňte před trvalým stykem s vodou a nadměrnou vlhkostí a zabraňte výrazné změně vlhkosti okolí (např. při přesunu z 

venkovního vlhkého prostoru do suché vytápěné místnosti nebo naopak), kdy dochází k vysychání dřeva nebo naopak k jeho nadměrné hydrataci. 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%. Poškození vzniklé výraznými změnami vlhkosti nemůže být předmětem reklamace. Při správném ošetřování odolává nábytek dešti a stříkající 

vodě, nicméně dlouhodobý kontakt s vodou nebo sněhem může být příčinou jeho poškození. Proto sníh a vodu ležící na nábytku co nejdříve 

odstraňte. 

 

Za horkého počasí nedoporučujeme dlouhodobě ponechávat výrobky ze skla na povrchu nábytku. Paprsky při průchodu sklem mohou zvýšit teplotu na 
povrchu natolik, že mohou poškodit povrch nábytku a způsobit jeho deformace. 

 

Buďte vždy opatrní při používání ohně, oleje, tuků nebo horkých předmětů, které mohou také zapříčinit neodstranitelné poškození. 

 
  

Péče o kování a spoje 
 

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! Otočné a suvné prvky kování pravidelně mažte jemným olejem, 

aby zůstaly pohyblivé. 

! Nezapomínejte na pravidelnou kontrolu dotažení šroubových spojů nábytku ! 

 

Nábytek udržujte v čistotě 
 

Nábytek omývejte pouze neagresivními mycími prostředky a následně jej velice pečlivě opláchněte čistou vodou a nechte oschnout. Nepoužívejte 
vysokotlaké čištění (tlakovou myčku). 

 

Znečištění je třeba odstranit co nejdříve, aby se zamezilo vsáknutí zdroje znečištění do povrchu; jinak hrozí nebezpečí, že již nepůjde odstranit. 

 

 

Skladování 
 

Nábytek zbytečně nevystavujte povětrnostním vlivům, zvláště pokud ho nepoužíváte. Pokud nábytek delší dobu nepoužíváte (např.  v zimním 

období), očistěte ho, nechte důkladně oschnout a nábytek uskladněte v krytých nevytápěných prostorách s volnou cirkulací vzduchu.  

 
Nábytek (nejen při skladování) nezakrývejte neprodyšnou plachtou, pod kterou hrozí riziko kondenzace vzdušné vlhkosti. V některých případech 
může dojít k přilepení takové plachty na povrch nábytku a tím k jeho poškození. Používejte speciální krycí plachty na nábytek, které vlhkost odvádějí. 

 

Upozornění: Prodejce neodpovídá za případné vady nábytku vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu na používání a údržbu. 

 

 

DŮLEŽITÉ: ČTĚTE POZORNĚ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ! 


