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ZAHRADNÍ NÁBYTEK MERANTI 
Návod k použití a údržbě 

 
 
Vážení zákazníci, 
 
Děkujeme vám za zakoupení zahradního nábytku vyrobeného z exotického dřeva meranti. 

Věříme, že s naším zahradním nábytkem strávíte plno krásných chvil. 
 
Dodání a montáž 
Nábytek dodáváme zabalený do papírového kartonu. Stoly, židle a lavice jsou dodávány 

v rozebraném stavu, spojovací materiál a montážní návod je přiložen. Polohovatelná křesla jsou 
dodávána ve smontovaném stavu. 

 
Popis materiálu 
Meranti je označení pro více druhů dřevin z rodu Shorea pocházejících z jihovýchodní Asie. Tato 

dřevina našla své uplatnění jak v interiéru pro svůj dekorativní vzhled, ale především v exteriéru na 
výrobu zahradního nábytku, oken a dveří pro svoji vynikající trvanlivost a dobrou opracovatelnost. 
Dřevo má bledě růžový až červenohnědý odstín. 

Dřevo meranti je jako každé jiné dřevo přírodní materiál. Neustále pracuje, zejména v závislosti 
na vlhkosti vzduchu. Ve dřevu se proto mohou objevovat drobné praskliny nebo zakřivení. Jedná se 
však o přirozenou vlastnost, která nemá vliv na kvalitu používání výrobku a není tedy důvodem 
k reklamaci. 

 
Údržba 
Přirozená barva dřeva je světle růžová až tmavě hnědá. Zahradní nábytek je dodáván povrchově 

úpraven teakovým olejem. 
Aby byl zachován originální vzhled, musíte ho ošetřovat odpovídajícím olejem na dřevo alespoň 

jednou ročně. Pokud ho necháte bez ošetření, dřevo vybledne do stříbrně šedé.  
Při napouštění olejem postupujte vždy podle návodu dodaného s teakovým olejem. Pro zahradní 

nábytek doporučujeme speciální teakový olej z naší nabídky. Nábytek je vždy nutné natírat očištěný! 
V případě znečištění lze zahradní nábytek omýt běžnou mýdlovou vodou. Použijete-li čisticí 

prostředky, je třeba nábytek důkladně opláchnout čistou vodou. Bude-li nutné použít kartáč (nesmí být 
kovový), je možné, že obroušené místo bude mít jinou barvu než okolní dřevo. Bylo-li dřevo 
naolejováno, bude nutné jej znovu natřít olejem.  

Kování nábytku nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Jelikož je však dřevo živý produkt a 
neustále pracuje, dbejte na správné dotažení šroubů a pravidelně je kontrolujte. Zvýšená vůle spojů 
by mohla vést k nadměrnému namáhání až poškození spojů! 

Pokud nábytek zakryjete a uskladníte tak, aby byl chráněn před ledem a sněhem, bude vypadat 
ještě lépe po mnohem delší dobu! 

 
Používání 
Sedací nábytek je určen pro zatížení maximálně 100 kg. Stoly jsou určeny pro běžné používání a 

není vhodné je používat k sezení. 
 
Záruka 
Na zahradní nábytek je v souladu s českými zákony poskytována standardní záruční lhůta 2 roky. 
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným a špatným zacházením, jako je například, ale 

nikoli výhradně, nevhodná nebo nedostatečná péče a údržba, špatná montáž, neúměrné zatížení, 
použití agresivních čisticích prostředků apod. Záruka se také nevztahuje na mechanická poškození. 

Za důvod k reklamaci se nepovažují ani přirozené vlastnosti dřeva, získávání patiny, drobné 
trhliny ve dřevě nebo mírné barevné rozdíly. 

Prodávající v žádném případě neodpovídá za případné vady vzniklé v důsledků nedodržování 
pokynů obsažených v tomto návodu k údržbě! 

 


