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NÁVOD NA 
POUŽÍVANIE 
A OŠETROVANIE 
LAKOVANÉHO 
NÁBYTKU 

DREVENÉ ČASTI 
Naše výrobky sú vyrobené z prírodného materiálu – 
masívne dubové drevo. Prírodný charakter dokladá 
farebná premenlivosť, rastové chyby dreva, zmeny 
textúry dreva alebo drobné trhlinky. V žiadnom 
prípade sa nejedná o chyby, práve naopak. S každým 
výrobkom od nás totiž získavate nezameniteľný 
originálny kus nábytku a môžete si byť istí, že 
totožný kus už nikto iný mať nebude. 

 
Každý kus dreva má svoj jedinečný charakter 
a kresbu, preto nemožno vyrobiť dva úplne rovnaké 
výrobky alebo zaistiť, aby stolový plát 
a nadväzujúce dosky mali zhodný vzhľad. Tiež hrče 
alebo drieňové lúče patria k prirodzeným 
vlastnostiam dreva. Na našich výrobkoch sa môžete 
stretnúť s drobnými zdravými hrčami, ktoré 
dokladujú prírodný pôvod materiálu. 
Ako prírodný materiál drevo neustále dýcha 
a reaguje na okolité prostredie. Vďaka tomu môže 
dôjsť počas životnosti dreveného výrobku 
k drobným vlasovým trhlinám alebo miernemu 
vystúpeniu   štruktúry dreva na povrch. O nábytok sa 
treba starať pravidelne, aby ste sa vyhli trvalému 
poškodeniu od znečistenia. 

 

 

 

ÚDRŽBA 
LAKOVANÉHO 
DYHOVANÉHO 
NÁBYTKU 
Na odstránenie prachu použite mäkkú, čistú a suchú 
prachovku. V prípade drobného znečistenia (vyliatie 
tekutín) nábytok okamžite pretrite suchou alebo 
mierne vlhkou handričkou. Pri väčšom znečistení 
použite vlhkú handričku s trochou neagresívneho 
saponátu. 

Vysokolesklé a matné povrchy udržujte iba vlhkou 
handričkou, v prípade suchej tkaniny by mohlo prísť 
k zmatneniu alebo prelešteniu lakovaného povrchu. 
Vyhnite sa dlhodobejším alebo opakovaným treniam 
na rovnakom mieste suchou tkaninou. 

Dyhovaný a lakovaný nábytok má zvýšenú odolnosť 
voči vode, no nesmie byť dlhodobo vode vystavený, 
mohlo by prísť k jeho poškodeniu. Odporúčame 
nábytok udržiavať suchý. 

 

BEŽNÁ ÚDRŽBA 
A ČISTENIE 
Nábytok chráňte pred priamym slnečným žiarením, 
jeho pôsobením môže dôjsť k blednutiu, či zmene 
farby v priebehu času, preto sa odporúča v prvých 
mesiacoch presúvať dekorácie alebo iné voľne 
stojace predmety na nábytku. Táto zmena môže 
nastať aj pri použití špeciálnych lakov s UV filtrom. 

Nevhodným prostredím alebo veľkými výkyvmi 
teplôt môže dôjsť k vysušovaniu dreva a vzniku 
mikrotrhlín alebo trhlín. Neklaďte dyhovaný 
nábytok v blízkosti vykurovacích telies alebo 
otvorov z nich. 

Všetky druhy povrchov sa môžu časom poškriabať, 
preto je potrebné vyhýbať sa priamemu kontaktu 
s ostrými predmetmi a štruktúrovaným povrchom 
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ako napríklad keramické, kovové alebo sklenené 
predmety. 

Nepoužívajte ich ako podklad na krájanie alebo 
odkladanie horúcich predmetov. Pod horúce 
predmety a spotrebiče ako sú hrnce, panvice, 
keramické hrnce a iné vždy používajte podložku. 
Podložku alebo dosku treba používať aj pri krájaní 
ostrým predmetom. 

Pri vysokých leskoch je povrch v prípade 
mikroškrabancov jediný opraviteľný na mieste, 
u ostatných povrchoch (mat, polomat, pololesk) je 
nutná oprava na dielni. Ak by pri dyhovaných 
dielcoch vznikla trhlina, treba zabezpečiť aby nebola 
za žiadnych okolností v kontakte s vodou. V prípade 
nutnosti opravy ihneď kontaktujte výrobcu. 

 

ČISTIACE 
PROSTRIEDKY 
A PRÍSLUŠENSTVO 
Nábytok ošetrujte čistou vodou, v prípade mastnôt  
môžete použiť primerané množstvo kuchynského 
saponátu. 

Na utieranie používajte len bavlnenú handričku 
alebo handričku z mikrovlákna. 

Vysokolesklý materiál preleštíte jednoducho za 
pomoci čistiacich prostriedkov na okná bez 
alkoholu. 

Nepoužívajte toxické alebo agresívne chemické 
prostriedky, brusivá a prostriedky obsahujúce jemné 
zrniečka (napr. tekutý prášok) na odstraňovanie 
škvŕn z lakovaného povrchu. 

Špongie a drôtenky nepoužívajte vôbec. 

Nepoužívajte papierové servítky ani utierky, môže 
dôjsť k poškriabaniu vysokolesklého povrchu resp. k 
zalešteniu matného a obzvlášť hlboko matného 
povrchu. 

Na dyhované časti nepoužívajte parné prístroje za 
žiadnych okolností. 

DÔLEŽITÉ 
UPOZORNENIA 
Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom 
amoniaku (čpavok), rozpúšťadiel (napr. acetón), 
zmäkčovadiel a čistidlá s obsahom drsných látok. 
Používajte len nami doporučené čistiace 
a ošetrovacie prostriedky. Za škody spôsobené 
použitím nesprávnych prípravkov neručíme. 
Pozorne si prečítajte a dodržiavajte technické 
listy všetkých prípravkov, ktoré použijete. 
Ak použijete iný komerčný prostriedok na 
ošetrovanie povrchov, riaďte sa pokynmi 
výrobcu a prípravok otestujte najskôr na menej 
viditeľnom mieste. 

 

KLÍMA V MIESTNOSTI 
Vysoké kolísanie teploty a vlhkosti v miestnosti 
vedú k rozpínaniu a sťahovaniu dreviny, čím sa 
môžu vytvárať praskliny v spojoch, tvarové 
deformácie prípadne mikrotrhliny. 
Na dlhodobý pekný vzhľad drevených plôch 
zabezpečte v miestnosti čo najlepšie podmienky, 
čiže izbovú teplotu 19-25°C, ako aj  40-60% vlhkosť 
vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje na výrobcu: 
mobil: 0905 615 384 
e-mail: drevostyl@drevostyl.sk 


