PRÍRODNÁ CHARAKTERRISTIKA DREVA
Drevo je prírodný materiál, ktorého najväčšou
výhodou je jeho jedinečnosť. Takže je takmer
nemožné zohnať dva rovnaké kusy dreva, a teda aj
ťažko vyrobiť dve úplne identické kusy nábytku. Aj
keď si budú navzájom podobné nikdy nebudú úplne
identické.
Takže pri nákupe nábytku z masívneho dreva je
treba si uvedomiť, že vzhľad objednávaného
nábytku sa môže mierne líšiť od vzhľadu nábytku z
katalógu, alebo vystaveného nábytku v
showroomoch.
Takáto odchýlka je jedinečnosť masívneho dreva
nie nevýhoda alebo chyba.

Aké sú teda prirodzené vlastnosti dreva ktoré sa
nesprávne považujú za ich chyby ...

LESK DREVA
Lesk dreva závisí od:
-

druh,
hladkosť,
tvrdosť
druh prierezu dreva
ako je to hotové ( aká je povrchová úprava )

Prírodné drevo nemá výrazný lesk. Ihličnaté a
mäkké dreviny majú menší lesk ako listnaté a
tvrdé dreviny.
Aj napriek tomu, že jeho povrch je hladký.

JE MOŽNÉ ZMENIŤ LESK DREVA?

Lesk dreva sa dá zmeniť iba do istej miery a to
aplikáciou rôznych leštiacich postupov v priebehu
dokončenie jeho povrchu. Počítame medzi nich
hladenie, lakovanie čírymi lakmi alebo voskovanie.
Lesk dreva nie je možné úplne odstrániť.
Lesk dreva sa dá zmeniť iba do istej miery a to
aplikáciou rôznych leštiacich postupov v priebehu
dokončenia jeho povrchu.

Lesk dreva závisí od rozmanitej štruktúry stromu. V dubovom
alebo bukovom dreve sú pruhy, žiara, škvrny s výrazným leskom
nazývané „GLOSSY“.

Trblietky vyzerajú trochu ako strie a škvrny -ale nie sú to
nevýhody dreva ale jeho charakteristickou vlastnosťou.
Tiež ich možno nájsť v laminátoch a umelých dyhach ktoré
napodobňujú vzhľad drevo tak, aby čo najviac odrážali prírodný
vzor drevo.

ŽIARI V DUBE A BUKE

FARBA DREVA
Farba dreva závisí od mnohých faktorov.
V dreve sa môže vyskytnúť prirodzené hnedé sfarbenie,
ktoré sa podobá:
- čiary (pozdĺžny rez)
- škvrny (priečny rez)
Sú to prírodné vlastností dreva.
Spôsob, akým dopadajú slnečné lúče na vzor dreva, má veľký vplyv na
vnímanie farby dreva a následne na farby nábytku. V žiadnom
prípade sa to však nedá považovať za chybu nábytku
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Farba dreva sa mení pod vplyvom atmosférických faktorov (svetlo, vlhkosť atď.) A pôsobenie húb.
V dôsledku oxidačných procesov farba čerstvo narezaného stromu tmavne, a preto odporúčame
nakupovať nábytok ktorý ma tvoriť súpravu nábytku naraz aby malo jednotný odtieň dreva. Nakupovať
súpravu nábytku v časovom rozsahu môže viesť k odlišnosti farieb dreva aj napriek tomu že pochádzajú
z jednej kolekcie a majú rovnakú farbu dreva.

UZLY
Uzly sú prirodzenou súčasťou dreva tvoreného v kmeni stromu, kde rástli konáre a boli odstránené alebo
odumreté. Uzly sú klasifikované veľmi široko. Malo by sa však pamätať na to, že niektoré z nich sú povolené v
nábytku

Uzol ihlový

vypadávajúci uzol, naplnený tmelom

tavený uzol

HUSTOTA DREVA MA VPLYV NA FARBU

Pamätajte, že drevo má premenlivú hustotu
vlákna, čo má výrazný vplyv na konečné sfarbenie
nábytku.
Toto je ďalší argument, že neexistujú dva
rovnaké kusy dreva.

BIELY

Drevo je oblasť kmeňa, kade sa vedie výživa stromu, voda s
minerálnymi soľami a hromadia sa v ňom rezervy týchto
látok. V priereze kmeňa je beľ vidieť ako svetlejší krúžok
po obvode.
BEĽ – fyziologicky aktívna časť kmeňa

VÔŇA DREVA
Špecifický zápach dreva súvisí s obsahom obsiahnutým v
živice, éterické oleje, triesloviny, tuky. Drevo v zásade
vydáva slabý zápach, ktorý ustupuje ako schne.

Upozorňujeme, že proces farebnej úpravy má výrazný
vplyv na intenzitu vône nábytku. Aby ste to prekonali,
odporúča sa pravidelné vetranie miestnosti v prvom
týždeň používania

MASÍVNE DREVO A LEPENÉ DREVO

AKÉ SÚ ROZDIELY MEDZI NIMI A ČO JE NAOZAJ PRAVDA...

Pri kúpe nábytku z masívneho dreva očakávame že
bude celý z masívneho dreva ( alebo aspoň z veľkej
časti ). Nábytok vyrábaní firmou DREWMAX z bukového
či dubového dreva má chrbát a dno zásuviek vyrobené z
preglejovanej dosky. V prípade borovicového nábytku
sú tieto časti vyrábané z HDF dosiek

PREGLEJKA
(PREGLEJOVANÁ DOSKA)
Preglejka je jedným z najbežnejšie používaných materiálov v
drevárskom priemysle. Jedná sa o druh nábytkových dosiek
vyrobených zlepením niekoľkých kusov masívneho dreva.
Existuje niekoľko spôsobov výroby preglejky. Najpopulárnejšie
je vzájomné spojenie jednotlivých prvkov pomocou špeciálnych
svoriek alebo lisu. Spoločnosť Drewmax používa na spojenie
prvkov vodovzdorné lepidlá, ktoré zaručujú ich životnosť, a
tým uľahčujú každodenné používanie nábytku.
To, čo sa v súčasnosti používa ako „najžiadanejšie v
marketingovom zmysle“, je masívne drevo ... preglejka spojená
po celej dĺžke

Pozoruhodná je výdrž lepených dosiek. Lepené
dosky z viacerých kusov dreva sú mnoho krát
odolnejšie ako doska z jedného kusu dreva.

Neohýba a nestáča sa. Nepraskne a nezlomí sa
pod vplyvom tlaku.
Drží si svoj tvar aj po dlhom čase používania.
Je odolnejšia voči vlhkosti.

STAROSTLIVOSŤ O DREVO
AKÉ SÚ ROZDIELY MEDZI NIMI A ČO JE NAOZAJ PRAVDA...

V minulosti bol drevený nábytok symbol LUXUSU.
Dnes je to tak dizajnový prvok z ktorým doladíte interiér v
rôznom štýle.
Pri rozhodovaní sa o nábytku z masívneho dreva, musíte dbať o
starostlivosť a údržbu.
Vďaka niekoľkým jednoduchým krokom si nábytok z masívneho
dreva zachová jedinečný vzhľad a bude Vám slúžiť dlhé roky.
Ako čistiť nábytok z masívneho dreva?
Ako ho správne impregnovať?
Čomu sa treba vyvarovať pri každodennom používaní?

Toto sú najčastejšie otázky ktoré dostávame od našich
zákazníkov.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Náš nábytok je vyrábaný z masívneho dreva ktoré
prešlo príslušným procesom sušenia.
Tento druh nábytku je určený na vnútorné používanie.
Masívne drevo je prírodný materiál ktorý pri určitých
vplyvoch pracuje stále. Ak ho vystavíte prílišnej
vlhkosti, teplu alebo vetru môže sa drevo deformovať
alebo praskať. ( pri vysokej vlhkosti drevo naberá na
objeme a pri vysokej teplote drevo sa vysúša a praská.

Z dôvodu zvýšenia jeho životnosti a ochrany nábytku pred nadmerným opotrebovaním a poškodením je
potrebné dodržiavať niektoré dôležité pravidlá:
Nedávajte horúci alebo studený riad priamo na pracovnú dosku
Keď píšete alebo iným spôsobom fyzicky ovplyvníte dosku stola
používajte podložky
Udržujte izbovú teplotu medzi 18 a 23 stupňami Celzia a vlhkosť vzduchu
na úrovni 40-60%. Ak máte byt podlahové kúrenie, položte nábytok na
plstené podložky
Neumiestňujte nábytok do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory,
kachle alebo rúra
Pravidelne čistite prach
Nevystavujte nábytok kontaktu s vodou - ak niečo rozlejete, buďte
opatrní škvrnu ihneď utrieť
Pravidelne odstraňujte nečistoty

Jednou z najväčších výhod nábytku z
masívneho dreva je jeho originalita. Žiadne
dve kópie nie sú rovnaké police, stoly alebo
drevené postele.
Aj keby boli vyrobené rovnaké kusy nábytku
z rovnakého dreva, kresba dreva na každom
kúsku bude stále iná. V tom je jeho
jedinečnosť.
Ak sa o takýto nábytok dôkladne staráte a
má drevo priaznivé podmienky, vtedy ho
môžete používať až niekoľko desiatok
rokov.
Pripomeňme si ešte že nábytok z
masívneho dreva nemá rád vlhkosť. Rozliata
voda na nábytku ktorá sa neodstráni sa
môže dostať pod povrchovú úpravu a môže
zanechať nepekné škvrny.

Ďakujeme

