Informácie o výrobkoch
Blahoželáme Vám k Vášmu nákupu a prajeme Vám, aby Vám náš originálny nábytok Selva priniesol mnoho radosti.

V príručke „Informácie o výrobkoch“ nájdete číselné kódy alebo číselné
skratky. Použitím nasledovného kľúča budete môcť identifikovať
zodpovedajúce materiály a ich spracovanie.

A) = Typy dreva a ich spracovanie
B) = Povrchová úprava
C) = Police
D) = Čalúnený nábytok

A) Typy dreva a ich spracovanie
Prvotriedne materiály a ich dôsledné spracovanie zaručujú vysokú kvalitu nášho nábytku. Pri výrobe sa riadime
tradíciami rafinovaných umeleckých remesiel. Neustále kladieme dôraz na remeselnícku zručnosť vrátane harmónie aj tých najmenších detailov.
Drevo je živý a prírodný materiál, o čom svedčí jeho nepravidelné žilkovanie. Drobné štrbiny, hrčky a jemné zmeny
vo farbe sú typickými znakmi prírodného dreva. Drevo je prírodný materiál, ktorý neustále absorbuje vlhkosť
vzduchu a odráža sa na ňom vnútorné ovzdušie. Z tohto dôvodu nábytok by nemal byť vystavený príliš vysokej
alebo príliš nízkej vlhkosti. Inak sa drevo môže začať deformovať, oddelia sa lepené miesta a vytvoria sa praskliny.
Optimálne vnútorné ovzdušie by malo mať vlhkosť vzduchu medzi 45 a 55% a teplotu medzi 18 až 23°C. Pokiaľ
rozdiely s ohľadom na tieto odporúčané hodnoty trvajú len krátky čas, ako sú napríklad zimné mesiace, potom
následky nie sú závažné, ale napriek tomu je vhodné sa vyhnúť extrémnym podmienkam na dlhší čas. Z tohto
dôvodu by bolo vhodné vybaviť toto prostredie teplomerom a vlhkomerom.
Pri masívnych dieloch sú používané nasledujúce typy dreva:
1.01
Americká čerešňa (tulipier)
1.02
Čerešňa
1.03
Červená jelša
1.04
Buk
1.05
Jaseň
1.06
Javor
1.07
Orech
1.08
Lipa
1.09
Topoľ
1.10
Jedľa
1.11
Dub
1.12
Lenga
1.13
Gaštan
1.14
Borovica
1.15
Breza
1.16
Brest
1.17
Jelša
1.20
Borovica limbová
1.21
Smrekovec
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Kvalita výrobku nie je nutne závislá od použitého materiálu alebo od materiálov na báze dreva alebo z masívneho
dreva, ale skôr od kvality použitých materiálov a ich spracovania.
Lesklé drevotrieskové dosky (lepenkové dosky), stredne drevovláknité dosky (MDF), preglejky, laminované dosky a
perník majú vynikajúcu kvalitu a ich použitie závisí od technických požiadaviek a účelu použitia. Nezávadnosť
materiálov, ktoré tvoria tieto panely, sú testované, aby bolo zaručené, že nie sú zdraviu škodlivé a že spĺňajú prísne
smernice ES. Šetria prírodné zdroje a spĺňajú požiadavky na ekologicky šetrné výrobky.
Používame nasledujúce dyhy z prírodného rezaného dreva:
2.01
Čerešňa
2.02
Orech
2.04
Buk
2.05
Javor
2.06
Jaseň
2.07
Topoľ
2.08
Lamino dosky z topoľového dreva (multilaminový topoľ)
2.09
Dub
2.10
Jedľa
2.11
Orechová korenica
2.12
Jaseňová korenica
2.13
Myrtová korenica
2.14
Brezová korenica
2.15
Gaštanová korenica
2.16
Javorová korenica (Erable)
2.17
Dubová korenica
2.18
Topoľová korenica
2.19
Brestová korenica
2.20
Gaštan
2.21
Borovica
2.22
Breza
2.23
Brest
2.24
Jelša
2.29
Americká čerešňa (tulipier)
2.31
Borovica limbová
2.32
Smrekovec
2.33
Ružové drevo
Intarzia
Intarzia a žilkovanie dyhovaných materiálov z prírodného dreva sú stále vyrábané ručne. Intarzia vzácnych drevín je
jedna z charakteristických vlastností, ktorá zdobí náš nábytok.

B) Povrchová úprava

Náter je nutný k ochrane povrchu nábytku. Použité náterové hmoty a laky sú vyrobené výlučne pre nás. Tieto sú
starostlivo nastriekané alebo nanesené na nábytok a počas jednotlivých fáz spracovania je plocha ručne vytretá,
vyhladená najjemnejšou oceľovou vlnou a napokon vyleštená. Výsledkom tohto ručného spracovania môžu byť
viditeľné drobné škrabance. Tieto sú typické pre starostlivo vypracované remeselné úpravy.
Naše historizujúce povrchové úpravy sú uskutočňované podľa exkluzívnych remeselných techník na každom kuse
nábytku zvlášť a dodávajú nábytku antický efekt. Povrchové úpravy stolov a písacích stolov sú popísané
v informačnej príručke a sú ľahko identifikovateľné podľa číselného kódu. Prvé číslo, u položky B), Povrchová
úprava sa vzťahuje na povrchovú úpravu podstavca a druhé číslo na povrchovú úpravu dosky.
Pri lesklých povrchových úpravách, aj keď sú používané bežným spôsobom, sa môžu objaviť nevyhnutné drobné
ryhy a škrabance. Tieto sú typické pre daný materiál a položku. Sú viac viditeľné na tmavých farbách, ako na
svetlých povrchových úpravách. Jemným odchýlkam vo farbe sa nedá vyhnúť, lebo sú typickými znakmi prírodného
dreva.
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Vlastnosti povrchových úprav:
3.01
Nitrolaky a nitronátery sú klasickými úpravami pre drevo a dodávajú nábytku teplo a lesk. Odolnosť voči
chemickým látkam, svetlu a poškrabaniu je obmedzená.
3.02
Akrylové laky majú dobrú odolnosť proti oteru a poškrabaniu.
3.03
Povrchové úpravy na voskovom základe sú uskutočnené použitím zmesi včelieho vosku a olejov, ktorá dodáva
nábytku prirodzený lesk. Ich typická vlastnosť: táto úprava sa časom ošúcha a tiež sa postupne stratí farba.
V priebehu času povrchy chránené voskom získavajú efekt starožitného, antického nábytku. Výhodou tejto úpravy
je jej dekoratívna kvalita a nie jej trvalosť.
3.04
Laky, ktoré je možné riediť vodou (laky na báze vodorozpustnosti) navracajú drevu jeho prirodzený charakter.
Takto ošetrené plochy majú dobrú odolnosť proti oteru a poškrabaniu.
3.05
Polyuretanové laky, inými slovami povrchové úpravy DD, patria k vysoko-kvalitným náterovým systémom, ktoré
majú vysokú chemickú a mechanickú odolnosť a predstavujú vynikajúcu a dlhodobú ochranu proti pôsobeniu
poveternostných vplyvov.
3.06
Historizujúce povrchové úpravy firmy Selva sú realizované pomocou mnohých ručných náterov a nábytok s takouto
úpravou získava vzhľad vzácneho starožitného nábytku. Odolnosť voči chemickým látkam a oteru je obmedzená.
Takáto úprava je určená na šetrné používanie.
3.07
Polyesterové laky Selva sú niekoľkokrát ručne nanesené a poskytnú nábytku vysoký stupeň lesku. Zvýši sa tým
prírodná krása dreva, pričom laky majú tiež určitú chemickú a mechanickú trvanlivosť.
3.08
Oleje zdokonaľujú povrchové úpravy. Oleje sú ručne nanesené a nábytku dodajú prírodné teplo a lesk. Ich výhodou
je dekoračná kvalita, ale chemická a mechanická odolnosť je prirodzene nižšia.
Vôňa/Zápach:
Všetky materiály majú svoj charakteristický zápach. Je všeobecne známe, že nové výrobky voňajú „novotou“. V
závislosti od typu materiálu a montáže môže zápach trvať týždne alebo mesiace. Ak chcete tento problém vyriešiť,
je užitočné často vetrať, ale tiež pretierať nábytok riedeným čistiacim prostriedkom alebo komerčne dostupným
deodorantom (vyhnúť sa kyslým roztokom).

C) Police

Tak ako je to vyznačené v katalógu, takmer všetky police vyrobené zo skla alebo z dreva, sú demontovateľné a je
možné ich umiestniť v rôznych výškach. Ich maximálna nosnosť, ak je váha dobre rozložená, je 100 kg/m2.
Určitému malému prehýbaniu u políc sa nedá vyhnúť. Toto je povolené v súlade s kontrolnými normami
a toleranciami EU, pokým neohrozujú bezpečnosť a funkčnosť.
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08

Drevená polica, hrúbka 14 mm
Drevená polica, hrúbka 18 mm
Drevená polica, hrúbka 25 mm
Sklenená polica, hrúbka 8 mm
Sklenená polica, hrúbka 6 mm
Drevená polica, hrúbka 17 mm
Drevená polica, hrúbka 19 mm
Drevená polica, hrúbka 23 mm

Sklo a sklenené stoly
Sklenené dosky stolov, odkladacích stolíkov, sklenené dvere bez rámov a sklenené vitríny sú vyrobené zo
špeciálneho kaleného skla (jedno-tabuľkové bezpečnostné sklo). Sklo, ktoré sa používa na výrobu dvier a strán je
vyrobené tzv. „plávajúcim“ systémom a je v súlade s európskymi štandardmi , ako aj DIN EN 572. Sklenené povrchy
sú citlivé na škrabance a z tohto dôvodu sa predmety s ostrými hranami nesmú na povrch položiť alebo po povrchu
ťahať bez náležitej ochrany. Predovšetkým, sklo „float“ môže prasknúť ak naň položíte horúce nádoby alebo fľaše
z mrazničky. Povrch stola môžete vyčistiť komerčne dostupnými prostriedkami na čistenie skla.
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Montáž
Montáž nábytku by mala byť vykonaná špeciálne kvalifikovaným personálom. Postupujte prosím podľa priloženého
návodu na montáž a riaďte sa bezpečnostnými postupmi. Ak nie je montáž vykonaná správne, nábytok môže
spôsobiť zranenie.
Za nepriaznivých okolností sa môže stať, že vysoký a úzky nábytok sa môže prevrátiť. Takýto nábytok je potrebné
pripevniť na stenu pomocou bezpečnostných príchytiek. Je potrebné vybrať skrutky a príchytky podľa druhu steny
a z tohto dôvodu ich v dodávke neposkytujeme. V prípade potreby sa obráťte na špecializovaného predajcu.
Uschovajte si, prosím, návod na montáž a bezpečnostné inštrukcie.
Vnútorné osvetlenie
Vnútorné osvetlenie nesie značku CE a zodpovedá smernici EU pre nízke napätie. Transformátory sú vybavené
tepelnými poistkami a v prípade prehriatia automaticky vypnú lampy.
Odporúčame, aby inštaláciu a údržbu zariadenia robil kvalifikovaný elektrikár.

D) Čalúnený nábytok

Vzácne materiály a a ich starostlivé spracovanie zaručujú vynikajúcu kvalitu nášho čalúneného nábytku.
Materiály použité na výrobu čalúneného nábytku:
5.01
Sedadlo: čalúnenie zo za studena formovanej peny na elastických popruhoch
5.02
Sedadlo: čalúnenie zo za studena formovanej peny na vlnitých pružinách (Nosag)
5.03
Sedadlo: čalúnenie zo za studena formovanej peny s pružinami integrovanými v pene na elastických
popruhoch
5.04
Sedadlo: čalúnenie zo za studena formovanej peny s pružinami integrovanými v pene na vlnitých
pružinách (Nosag)
5.05
Sedadlo: čalúnenie zo za studena formovanej peny a pružiny na elastických popruhoch
5.06
Sedadlo: polyeterová pena na vlnitých pružinách (Nosag) potiahnutá prešívaným materiálom z penovky
5.07
Sedadlo: drevený materiál
5.09
Sedadlo: polyeterová pena na vlnitých pružinách (Nosag)
5.10
Sedadlo: polyeterová pena na elastických popruhoch
5.11
Sedadlo: polyeterová pena na elastických popruhoch a špirálové pružiny
5.12.
Sedadlo: čalúnenie z polyeterovej peny na elastických popruhoch potiahnuté prešívaným materiálom z
penovky
5.14.
Sedadlo: Sedák: polyeterová pena
6.01
Operadlo: polyeterová pena
6.02
Operadlo: vysoko kvalitná polyeterová pena s popruhmi
6.03
Operadlo: vysoko kvalitná polyeterová pena s vlnitými pružinami (Nosag)
6.04
Operadlo: vysoko kvalitná polyeterová pena potiahnutá prešívaným materiálom z penovky
7.01
Vankúše operadla/voľné: vankúše z peria (perie – akryl)
7.02
Vankúše operadla/voľné: vankúše z dakronu
7.03
Vankúše voľné: vankúše z polyesterových vlákien
7.04
Vankúše voľné: vyplnené polyeterovou penou potiahnuté pomocou tzv. interliner.
Povrchové textílie
Naše povrchové textílie, ktoré našej firme dodávajú poprední európski výrobcovia, zodpovedajú v plnej miere
medzinárodným požiadavkám odolnosti voči odieraniu, otieraniu farby, voči vyblednutiu a požiadavkám odolnosti
voči pillingu. Doporučujeme, aby ste si starostlivo prečítali ich charakteristiku, ktorá je uvedená pri našich
vzorkových textíliách. Koža na čalúnenie plne zodpovedá požiadavkám tákajúcich sa požitia PCP.

Starostlivosť o nábytok
Nábytok
Pokiaľ si želáte používať Váš nábytok Selva čo najdlhšie, stačí sa riadiť pri ich ošetrovaní niekoľkými jednoduchými
pravidlami. Pravidelné čistenie (odstránenie prachu) je veľmi dôležité. Škvrny vody alebo alkoholu je treba
okamžite odstrániť. Pokiaľ je zašpinenie väčšie, použite čistiace prostriedky na nábytok, ktoré neobsahujú vosk;
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naneste prostriedok na handričku a opatrne utrite postihnuté miesto. K odstraňovaniu škvŕn nepoužívajte
agresívne prostriedky alebo agresívne riedidlá, lebo by sa mohla poškodiť povrchová vrstva nábytku. S akýmikoľvek
pochybnosťami sa obráťte na predajcu pred použitím čistiaceho prostriedku. Veľmi často používaný nábytok je
možné ošetriť pomocou špeciálnych prostiedkov určených na nábytok.
Na stoly SELVA klaďte iba obrusy zo 100% bavlny. Prinajmenšom je potrebné použiť pod obrus podložku z čistej
bavlny, čím sa vyhnete riziku chemickej reakcie, ku ktorej by za určitých okolností mohlo dôjsť pri kontakte so
syntetickými obrusmi. Bez náležitej ochrany neukladajte na nábytok horúce predmety alebo zdroje tepla, napr.
teplé riady alebo ohrievače pokrmov.
Čalúnený nábytok
Čalúnený nábytok SELVA je vyrobený pre bežné používanie a ponúka pohodlné a príjemné sedenie. Pri používaní sa
poťahy na čalúnenom nábytku môžu mierne pokrčiť, čo je typické pre tieto modely. Pohovky alebo kreslá s voľnými
vankúšmi na sedenie alebo vankúšmi chrbtovej opierky môžu použitím stratiť tvar. Doporučujeme ich udržiavať
v pôvodnom stave pravidelným načechrávaním alebo ľahkým búchaním. Tak ako ostatné materiály, ktoré sú
používané každodenne, aj povrchové textílie si vyžadujú pravidelnú údržbu, pretože sú denne vystavené prachu a
špine. Ak chcete pri čalunenom nábytku zabrániť tomu, aby sa na ňom usadzovala špina spôsobená každodenným
použitím, pravidelne odstraňujte prach pomocou vysávača, pracháča alebo kartáča. Pre hlbšie čistenie alebo
odstraňovanie škvŕn alebo intenzivnej špiny sa vždy obráťte na odborníkov.
Tlak, teplo a telesná vlhkosť a vlhkosť vzduchu môžu ovplyvniť viac alebo menej zreteľnú zmenu vzhľadu
zamatových povrchových textílií v dôsledku nasmerovania krátkych chĺpkov („odtlačok sedadla“). Toto je pre tieto
modely nábytku typické.

Likvidácia

Nábytok vyrobený firmou Selva, samozrejme v závislosti od použitého materiálu a od štruktúry, môže byť
zlikvidovaný pomocou tradičných systémov odvozu bežného odpadu.

Kvalita

Selva je jedna z mála firiem, ktorým nemecká asociácia z nábytkárskeho odvetvia „Deutsche Gütegemeinschaft
Möbel e.V.“ udelila prestížnu zlatú značku „M“. Toto uznanie zaručuje kvalitu nábytku, ktorý musí prejsť
početnými skúškami kvality, realizovanými nestranným kontrolným inštitútom, a ktorý zodpovedá najdôležitejším
požiadavkám kvality. Iba absolútne bezchybný nábytok môže byť označený značkou kvality RAL. Nábytok so
značkou kvality RAL je testovaný v súvislosti so škodlivými látkami, kvalitou, odolnosťou a dlhou životnosťou. Tento
nábytok je vyrobený s ohľadom na životné prostredie a pri úsporách prírodných zdrojov. Jednotlivé stoličky a kreslá
spĺňajú prísnejšie kritériá stanovené protipožiarnými normami v tejto oblasti. Z tohto dôvodu prevyšujú značku
kvality RAL, ktorá je určená len pre bytový nábytok.

Záruka

Doba trvania a podmienky záruky predpísané zákonom sú platné.
Do tejto záruky nie sú zahrnuté:
- prírodné variácie driev alebo povrchových úprav;
- škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním;
- zmeny štruktúry alebo zásahy nepovolaných osôb;
- škvrny alebo iné škody spôsobené špinou;
- škody účinkom sily
- normálne opotrebovanie
- osvetlenie;
- poškodenie alebo rozbitie zrkadiel alebo skiel;
- škody spôsobené domácimi zvieratami.

Výrobca
Selva Srl

via Innsbruck 23
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