Detské drevené stoličky a
stolíky
Materiál a jeho charakteristika
Detské stoličky a stolíky so zvieracími motívmi,
a teda séria: Bunny, Zajko, Macko, Myška,
Motýľ, sú vyrábané zo smrekového masívu príp.
z kombinácie masívu a MDF.
Na operadlá a nohy používame štandardne
prírodný masív smrek,na dosky stolíkov a
sedáky zvykneme použiť aj MDF.
Hrúbka materiálu je 28 mm.

Aké máme možnosti?
Štandardne vyrábame naše detské drevené
stolíky a stoličky zo smrekového masívu, príp.
kombinácie s MDF (sedáky a vrchy stola) Jeho
vlastnosti a charakteristiku nájdete tiež v tejto
brožúrke. Ak máte záujem o iný typ materiálu,
ako je napríklad: borovica, buk prosím nevahájte
nás kontaktovať pre viac informácií a
individuálnu cenovú ponuku.
Farebné kombinácie a lakovanie.
•

Prírodná verzia dreva – znamená, že drevo je
riadne opracované do hladka, tmelené a
následne niekoľkokrát vybrúsené ale bez
povrchovej úpravy lakom alebo farbou

•

Lakovaná farebná verzia dreva – operadlá,
sedáky, vrchnú časť a nohy Vám nalakujeme
(nafarbíme) do akejkoľvek farby alebo
priesvitného laku. Dôležité: Ak si zvolíte
nohy stoličiek a stolíka v prírodnom dreve,
tzn. že ich štandardne ponecháme v dreve
bez lakovania.

Dôležité: Smrek sa radí medzi pomerne pevné,
ale mäkké drevo. Je ľahký, pružný, húževnatý.
Farba dreva je smotanovobiela až hnedá. Má
typické výrazné letokruhy a štruktúru.
Smrekové drevo sa dá nalakovať, farbiť a moriť.
Avšak tým, že sa radí medzi veľmi mäkké
dreviny, nie je odolný voči silnejším úderom a
nárazom.
Ak chcete aby Vám stolík vydržal bez oderov čo
najdlhšie, odporúčame Vám pri väčšom zaťažení
stolíka použiť napríklad gumenú či silikónovú
podložku alebo obrus.
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To naj nielen pre Vaše detičky.

Skupina

Tvrdosť v
kg/cm³

Príklady
stromov

Veľmi
mäkké drevo

do 350

Smrek, borovica,
jedľa, lipa, topoľ

Mäkké drevo

viac ako 350

Červený smrek,
breza, jelša, vŕba

Stredne
tvrdé drevo

viac ako 500

Gaštan, lieska,
platan, brest

Tvrdé drevo

viac ako 650

Dub, buk, agát,
orech, javor

Čistenie dreva
Na bežnú starostlivosť o drevené výrobky a
nábytok Vám postačí mäkká a jemne vlhká
handrička, ktorou stačí povrch jemne pretrieť.
Naše stoličky a stolíky môžete mať v rôznych
povrchových úpravách:
➢

[Tabuľka tvrdosti dreva]

Ako sa starať o stoličky a stolík?
Starostlivosť o drevený nábytok nie je náročná,
avšak je dôležitá. Tak ako aj pri iných druhoch
dreveného masívneho nábytku treba brať do
úvahy nasledovné:
o

o

správna vlhkosť vzduchu. Typickou
vlastnosťou dreva ako prírodného
materiálu je, že nasáva vlhkosť zo
vzduchu v prostredí. Ak je v miestnosti
príliš vlhko – drevo napučí, ak je
naopak príliš sucho, tak sa drevo
“scvrkáva” a suší. Vyhýbať sa treba aj
rýchlym , veľkým teplotným výkyvom
a zmenám prostredia – obrovské
teplotné rozdiely majú vplyv na
štruktúru dreva.
umiestnenie dreveného nábytku. Ak
je to možné, vyvarujte sa umiestneniu
stolíka a stoličiek na priame slnko
Taktiež je dôležité, aby sa drevený
nábytok držal ďalej od vykurovacích
zariadení a kozubov, ktoré časom môžu
mať vplyv na štruktúru dreva.

➢

➢

Lakované drevo (lak alebo farba):
čistíme suchou alebo len jemne
navlhčenou handričkou, najlepšie z
bavlny. Na čistenie nepoužívame
agresívne a abrazívne prostriedky. Ak
chcete použiť čistiaci prostriedok,
vyberajte tie, ktoré sú určené práve na
tento typ dreva. Dopredu ho prosím
vyskúšajte na menej viditeľnom mieste
Pri čistení na drevo príliš netlačte.
Vyhnete
sa
tak
nepríjemným
škrabancom alebo iným poškodeniam.
Voskované drevo: zle znáša príliš
horúce predmety a vodu, preto na
utieranie používame len suchú
bavlnenú handričku. Samozrejme,
existujú aj prostriedky na čistenie
voskovaného dreva. Nezabudnite
dopredu vyskúšať, aká bude reakcia na
daný prostriedok.
Olejované
drevo:
jednoduchšia
starostlivosť, kde stačí len suchá
bavlnená handrička.

Pozn.: Ak je stolík popísaný farbičkami,
prípadne sa na neho niečo vyleje, snažte sa ho
očistiť čo možno najskôr, aby škvrna neprenikla
hlbšie do dreva.

“Drevo ako prírodný
materiál neustále pracuje.”

[smrekový masív – škárovka,]

A čo tie prasklinky…?
Každá jedna stolička a stolík z našej dielne je z
vyrobený z prírodného materiálu, a preto je
jedinečný. Nerovnosti, charizmatické uzly,
prasklinky alebo milimetrové rozmerové
rozdiely sú možné a vytvárajú originalitu
masívneho dreva. Počas výrobného procesu sú
už existujúce trhliny, ktoré sa v dreve prirodzene
nachádzajú, spojené tmelom a stabilizované.
Pri kúpe dreveného masívneho nábytku (aj
detského) treba brať do úvahy, že sa jedná o
prírodný organický materiál, ktorý môže stále
“pracovať” a vplyvom rôznych vlhkostí sa môžu
objaviť trhlinky. Tie sú skôr estetickým
problémom a neovplyvňujú štrukturálne
vlastnosti a pevnosť dreva. V prípade výrazných
prasklín je možné ich opätovne stmeliť a opraviť.

