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PROVEDENÍ

. Noblesní dřevina ošetřená

MATERIÁL

masiv
buk/olej
solid wood
beech/oiled

.
.
.
.

olejem pro jemné dotyky
přírody.
Převažují moderní dlouhé
horizontální linie.
15 různých sestav
navržených architekty.
38 prvků pro individuální
řešení interiéru.
Ideální řešení pro velké
televizní obrazovky.
Tip: k dlouhodobému
uchování hodnoty a krásy
nábytku si stáhněte
na www.jitona.cz návod
k ošetřování olejovaného
nábytku.

VERANO
Zamilujte si vzdušný
obývací pokoj Verano.
Jeho krásné zaoblené
tvary s tajemným
osvětlením plným nálad.
Pečlivě vybírané masivní
bukové dřevo zdůrazňuje
osobitý charakter
tohoto modelu. Moderní
design s dlouhými
horizontálními liniemi.
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VERANO
MASIV
PŘÍRODNÍ PRODUKT

PRODUKTOVÉ INFORMACE
Na čelní strany používáme masivní spárovku s průběžnými lamelami. Korpus bývá dokončen zpravidla cinkovanými
spárovkami. Dřevo je živou surovinou, jejíž struktura a barva podléhá přirozeným změnám.Navzdory pečlivému výběru dřeva a kombinaci moderních metod zpracování s tradičním řemeslným umem se musí přijímat v praxi u dřevěných
produktů stále znovu se vyskytující zvláštnosti. Tyto znaky pravosti 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 překližované a dřevovláknité materiály (HDF).

- nejen přední strany,
ale i boky korpusů
a další díly modelu
Verano jsou
z masivního dřeva.
Plně si užívejte
hřejivého doteku
domova.

PROSÍME NEOPOMEŇTE
Protože dřevo zůstává stále živým materiálem, je třeba v topné sezóně dávat pozor na dostatečnou vzdušnou vlhkost v obytném prostoru (doporučené klima v místnosti: 18 - 21° C teplota vzduchu při 45 - 55 % 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 vlhkosti 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

NÁVOD K OŠETŘOVÁNÍ OLEJOVANÉHO NÁBYTKU
Nábytek povrchově upravený olejem má jiné vlastnosti než lakovaný nábytek! Takto ošetřený povrch není uzavřený. Nábytek je nejdříve upravený
nástřikem šelaku, který je přátelský k životnímu prostředí, a následně je zušlechtěný impregnačním olejem. Přesto byste nikdy neměli ošetřovat
povrch vlhkým hadříkem nebo dokonce čistícími prostředky, které rozpouštějí tuky, protože jinak by neodvratně došlo k odstranění této povrchové
úpravy. V žádném případě nepoužívejte abrazivní látky nebo čistící prostředky a při utírání prachu příliš netlačte, aby nevznikala vyleštěná místa.
Nábytek s touto povrchovou úpravou ošetřujte nejlépe suchým hadříkem ve směru dřevních vláken. Přibližně jednou až dvakrát do roka mají být
viditelné plochy ošetřeny běžným bezbarvým olejem na nábytek. Vždy byste měli produkt nejdříve vyzkoušet na vnitřní straně dvířek nebo na jiné
ploše, která není vidět, abyste otestovali jestli bylo dosaženo žádaného efektu.
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Přídavné trafo volba dle počtu osvětlení - osvětlení police 2 x 5 W
- bodové osvětlení 10 W

