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SPIRIT
V posteli Spirit vládne 

duch klidného 

a pohodlného spánku. 

Nechte se unést

harmonií oblých detailů 

a dlouhých linií. 

Objevujte každý den 

přirozenou krásu 

masivního dřeva 

americké olše. 

MATERIÁL

masiv 
americká olše/lak

solid wood
alder/varnished

PROVEDENÍ

Nevšední dřevina 
ošetřená lakem pro 
zdůraznění kresby dřeva.
Romantická postel 
s optimálním větráním 
zespoda.
Ložná plocha lůžka 
nastavitelná v 5 různých 
výškách.
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DŘEVO JE PŘÍRODNÍ PRODUKT
To dodává dřevu zvláštního půvab, podmiňuje však také určitá omezení vlastností produktu, která 
musí být brána do úvahy. Navzdory pečlivému výběru dřeva a kombinaci moderních metod zpra-
cování s tradičním řemeslným umem se musí přijímat v praxi stále znovu se vyskytující zvláštnos-
ti dřevěných produktů. Tyto znaky jsou typickými vlastnostmi dřeva a nemohou být reklamovány 
(např. suky, křídlové a bodové suky, růstem podmíněná zrcátka a struktury ve dřevě). Toto všechno 
jsou znaky pravosti, které propůjčují dřevu přirozenou krásu a každý kus nábytku se díky nim stává 
unikátem. Z lásky k životnímu prostředí používáme výhradně dřevo z lesnicky obhospodařovaných 
a kontrolovaných porostů. Se zřetelem na normu DIN 68871 „Označování dřeva“, používáme na 
našem nábytku z masivního dřeva na zadní stěny a dna zásuvek dřevovláknité materiály (HDF). 

PROSÍME NEOPOMEŇTE
Protože dřevo zůstává stále živým materiálem, je třeba v topné sezóně dávat pozor na dostatečnou vzdušnou vlhkost v obyt-
ném prostoru (doporučené klima v místnosti: 18 - 21° C teplota vzduchu při 40 - 60 % rel. vlhkosti; v centrálně vytápěných 
místnostech jsou doporučovány zvlhčovače vzduchu). V důsledku nedodržování výše uvedených doporučení se mohou 
vyskytovat ve dřevě trhliny nebo se mohou některé díly od sebe oddalovat. U nábytku s masivními dvířky mohou změny vlh-
kosti  vést k rozměrovým odchylkám, zvláště pak změnám šířky čelních dílů a tím ke změnám rozměrů mezer. Toto je viditelné 
zpravidla na rozdílných šířkách čel zásuvek a dveří skříněk. Za tento stav odpovídají přirozené vlastnosti masivního dřeva. 
Dveře nabývají a sesychají se ve směru dřevních vláken při změnách vzdušné vlhkosti do šířky, zásuvky do výšky. Při vyšší 
vzdušné vlhkosti je také možné, že dveře jsou o něco širší než zásuvky.  Změněnou šířku dveří lze upravit seřízením kování 
závěsů. V topné sezóně v zimě budou dveře o něco užší. U novostaveb musí zůstat volný prostor mezi nábytkem a stěnou, 
aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Nestavte, prosím, nikdy nábytek přímo k vlhkým stěnám.
Tip: k dlouhodobému uchování hodnoty a krásy nábytku si stáhněte na www.jitona.cz návod k ošetřování lakovaného 
nábytku.

MASIV

PŘÍRODNÍ PRODUKT 

- postel, noční stolky, 

komoda a fronty skříně 

modelu Spirit jsou 

z masivního dřeva; 

korpus skříně - jádro 

DTD.
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