
Masivní nábytek – podmínky k užívání 

 

Chcete aby byl Váš masivní nábytek co nejdéle krásný a bez závad? 

Dodržujte tedy prosím tyto pokyny. 

 

1. Montáž masivního nábytku se musí provádět na rovné a čisté ploše. Ujistěte se prosím, že 

nepokládáte masivní desku na předměty, které by mohli dřevo poškodit. 

 

2. Na povrch masivního nábytku nikdy nepokládejte mokré ani horké předměty. 

 

3. Prach z povrchu nábytku odstraňujte vždy pouze suchým nebo jemně navlhčeným měkkým 

hadříkem. Utíráním prachu hadříkem namočeným v saponátu či jiné chemikálii je ZAKÁZÁNO. Náš 

masivní nábytek doporučujeme čistit přípravkem Osmo ČISTIČ SPREJ INTERIÉR, který najdete na 

našem webu. 

 

4. Je potřeba chránit povrch nábytku od nasáknutí různých kapalin. V případě potřísnění povrchu 

nábytku kapalinou je potřeba rychle odstranit kapalinu suchým hadříkem a místo vytřít do sucha. 

V případě okamžitého neutření kapaliny mohou na masivním povrchu vzniknout skvrny či může 

povrch takzvaně „nabobtnat“. 

 

5. Nábytek z masivu by měl být v umístěn ve vytápěných prostorách. Doporučovaná teplota je 12 až 

23 stupňů Celsia. 

 

6. Neumísťujte nábytek z masivu blíže než 1 m od tepelného zdroje (radiátor, krb apod.) a pro 

zajištění běžné vlhkosti (40 - 60%) používejte odpařovače vody, nebo speciální zařízení (zvlhčovače 

vzduchu). Dále je potřeba povrch chránit před dlouhodobým vystavováním slunečním paprskům, 

které mohou zapříčinit oxidaci dřeva, tedy vyblednutí odstínu. V případě nežádoucího vystavování 

nadměrného tepelného zdroje či slunečních paprsků, může masiv začít praskat nejen ve spojích a 

může dojít i k prohnutí desky (toto platí i při vystavení nadměrné vlhkosti). 

 

7. Je nutné chránit nábytek z masivu před nárazy, poškrábáním, a látkami jako jsou barvy a 

rozpouštědla. 

 

 

 



Dále vezměte prosím na vědomí že… 

 

…. příroda je mocná čarodějka a proto není v našich silám stvořit dva naprosto shodné 

produkty se stejným zbarvením a přírodními nedokonalostmi. 

 

…. masivní dřevo je stále živé a proto časem dochází ke změně barevnosti dřeva. 

 

…. Jste si zakoupili produkt, který pochází z čisté přírody a proto o něj prosím pečujte jak nejlépe 

dovedete. Jenom tak se totiž z masivních výrobků stanou ekologické produkty, které Vám budou 

sloužit dlouhou řádku let a nestanou se spotřebními. 

 

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku 

 

 


