Informaţii despre produs
Dorim să vă felicităm pentru alegerea dumneavoastră şi vă dorim să vă bucuraţi din plin de mobilierul
dumneavoastră original Selva.

Pe fişa cu informaţiile despre produs, veţi găsi o serie de coduri numerice
sau abrevieri numerice. Cu ajutorul următoarei legende, veţi putea
recunoaşte materialele corespunzătoare şi prelucrările lor aferente.

A) = Prelucrarea lemnului
B) = Finisajele
C) = Poliţele
D) = Materialele de umplere

A) Prelucrarea lemnului

Lemnul şi materialele de o calitate excelentă, alături de o prelucrare atentă, caracterizează toate piesele noastre
de mobilier. Societatea noastră respectă tradiţia celor mai rafinaţi artizani. Îndemânarea artizanilor noştri ne
permite să atingem armonia chiar şi în cele mai mici detalii. Lemnul este un material viu şi natural, nervurile
neregulate demonstrând acest lucru. Fisurile, nodurile şi uşoarele diferenţe de culoare sunt caracteristicile
lemnului natural.
Lemnul, de exemplu, este un material natural, care absoarbe în mod constant umiditate în aer şi reflectă climatul
din încăpere. Mobilele nu trebuie expuse la umidităţi excesiv de ridicate sau de coborâte. În caz contrar, lemnul va
începe să lucreze, să se mişte, lăsând la vedere zone încleiate sau crăpături. Mediul cel mai bun din locuinţă este
0
caracterizat de o umiditate cuprinsă între 45 şi 55 %, cu o temperatură între 18 şi 23 Celsius. Dacă diferenţele faţă
de aceste valori recomandate se înregistrează pe perioade scurte de timp, cum este de exemplu perioada de iarnă,
consecinţele nu sunt grave, dar totuşi trebuie evitate intervale de timp mai lungi în condiţii extreme. De aceea, se
recomandă instalarea în mediul respectiv a unui termometru şi a unui higrometru.
Pentru elementele din lemn masiv ale mobilelor utilizăm cu precădere următoarele tipuri de lemn:
1.01
Tulipifera americana (Copacul cu lalele)
1.02
Cireş
1.03
Anin roşu
1.04
Fag
1.05
Frasin
1.06
Arţar
1.07
Nuc
1.08
Tei
1.09
Plop
1.10
Brad
1.11
Stejar
1.13
Castan
1.14
Pin
1.15
Mesteacăn
1.16
Ulm
1.17
Anin
1.20
Zâmbru
1.21
Larice
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Calitatea unui produs nu depinde în mod necesar de materialul utilizat, adică materiale pe bază de lemn sau din
lemn masiv, ci mai degrabă de modul de utilizare a materialului. Placajul furniruit (panourile din PAL), panourile din
fibră cu densitate medie (MDF), compensatul, panourile lamelare şi panourile aglomerate prezintă o calitate
optimă şi sunt folosite în funcţie de cerinţele tehnice şi scopul propus.
Inofensivitatea materialelor care compun aceste panouri este testată şi demonstrată în conformitate cu directivele
riguroase ale CE. Reprezintă, în fine, o importantă economie în termeni de resurse naturale şi respectă cerinţele
pentru a fi produse durabile.
Utilizăm următoarele esenţe originale de lemn:
2.01
Cireş
2.02
Nuc
2.04
Fag
2.05
Arţar
2.06
Frasin
2.07
Plop
2.08
Panou reconstituit din lemn de plop (lemn lamelar încleiat)
2.09
Stejar
2.10
Brad
2.11
Nuc cu noduri
2.12
Frasin cu noduri
2.13
Mirt cu noduri
2.14
Mesteacăn cu noduri
2.15
Castan cu noduri
2.16
Paltin cu noduri (Erable)
2.17
Stejar cu noduri
2.18
Plop cu noduri
2.19
Ulm cu noduri
2.20
Castan
2.21
Pin
2.22
Mesteacăn
2.23
Ulm
2.24
Anin
2.29
Tulipifera americana (Copacul cu lalele)
2.31
Zâmbru
2.32
Larice
2.33
Lemn de trandafir
Intarsii
Intarsiile şi fileturile din panourile furniruite din lemn natural sunt executate manual. Intarsiile din esenţe
lemnoase rare reprezintă câteva din elementele caracteristice ale frumuseţii pieselor noastre de mobilier.

B) Finisajele

Vopselele au rolul de a proteja suprafeţele pieselor de mobilier. Patinele şi vopselele utilizate, produse în
exclusivitate pentru noi, sunt pulverizate şi întinse manual pe piesa de mobilier, cu extremă grijă. În diferitele faze
de lucru, suprafaţa este şlefuită fin, apoi tratată cu hârtie abrazivă cu granulaţie foarte fină. Cu această prelucrare
artizanală, se pot evidenţia, la finisare, zgârieturi microscopice. Acestea sunt tipice pentru finisajele manuale
minuţioase.
Finisajele prin lovire sunt realizate conform unor tehnici artizanale exclusive, pe fiecare piesă de mobilier în parte,
conferindu-i un aspect antichizat.
Finisajele tăbliilor meselor şi ale birourilor sunt descrise în detaliu în broşura informativă şi pot fi uşor identificate
pe baza codului numeric. Prima cifră, la punctul B), Finisaje se referă la finisajul cadrului, iar a doua cifră la tăblie.
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Pe finisajele lucioase, pot să apară mici zgârieturi inevitabile datorate utilizării şi operaţiunilor de curăţare. Acestea
sunt mai evidente la finisajele în culori închise faţă de cele deschise. Nu pot fi evitate uşoarele diferenţele în
culoare. Acestea se datorează proprietăţilor naturale ale lemnului.
Proprietăţile vopselelor:
3.01
Vopselele pe bază de nitrodiluant şi patină caracterizează suprafeţele clasice din lemn, conferind mobilierului
căldură şi strălucire. Rezistenţa împotriva agenţilor chimici, a luminii şi a zgârieturilor este limitată.
3.02
Vopselele poliuretanice acrilice oferă o rezistenţă relativ ridicată la abraziune şi zgârieturi.
3.03
Finisajele cerate se obţin cu ajutorul unei soluţii din ceară de albine şi uleiuri, care oferă mobilierului o strălucire
naturală. Una dintre caracteristicile tipice ale acestora este următoarea: ştergerea şi pierderea graduală a
pigmentării coloristice. Cu trecerea timpului, suprafaţa cerată va avea aspectul unei suprafeţe trăite, antice.
Adresabilitatea acestuia constă totuşi în calitatea decorativă şi nu în durabilitate.
3.04
Vopselele pe bază de apă (lacuri pe bază de apă) redau lemnului caracterul natural. Suprafeţele au o rezistenţă
bună la abraziune şi la zgârieturi.
3.05
Vopselele poliuretanice, altfel spus suprafeţele DD, fac parte dintr-un sistem sofisticat de vopsire cu rezistenţă
chimică şi mecanică ridicată, constituind o protecţie excelentă şi de durată faţă de factorii climatici.
3.06
Finisajele de anticariat ale Selva – şi cele antichizate – se realizează prin multe intervenţii manuale, obţinându-se
astfel farmecul unei mobile antice preţioase. Rezistenţa lor chimică şi la zgârieturi este limitată: se recomandă
utilizarea lor cu extremă delicateţe.
3.07
Finisajele din poliester Selva sunt aplicate în numeroase etape ale fabricării şi conferă mobilelor un grad
de luciu ridicat. Se accentuează frumuseţea naturală a lemnului şi dispun de o anumită rezistenţă chimică şi
mecanică.
3.08
Uleiurile îmbunătăţesc finisajele. Acestea sunt aplicate cu mâna şi conferă mobilelor o căldură şi luciu naturale.
Calitatea decorativă este punctul lor forte. Rezistenţa împotriva agenţilor chimici şi forţelor mecanice este mai
redusă în mod natural.
Miros
Toate materialele îşi au mirosul tipic propriu. Este cunoscut că produsele noi au la început un miros caracteristic. În
funcţie de tipul de material şi de asamblare, mirosul poate să persiste pentru săptămâni sau luni. Pentru a rezolva
această problemă este utilă aerisirea frecventă a încăperilor, precum şi ştergerea mobilelor cu un detergent diluat
sau un deodorant ales dintre cei care se găsesc în comerţ (evitaţi substanţele acide), având grijă să uscaţi ulterior
suprafeţele.

C) Poliţele

Conform indicaţiilor din catalog, poliţele, din lemn sau din sticlă, sunt mobile şi/sau reglabile la diferite înălţimi.
2
Acestea sunt proiectate la sarcina maximă uniform distribuită de 100 kg/m . O anumită îndoire a poliţelor nu poate
fi evitată. Este permisă conform standardelor şi toleranţelor de testare ale UE, atâta timp cât nu este afectată
siguranţa şi funcţionalitatea.
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08

Poliţă din lemn, grosime 14 mm
Poliţă din lemn, grosime 18 mm
Poliţă din lemn, grosime 25 mm
Poliţă din sticlă, grosime 8 mm
Poliţă din sticlă, grosime 6 mm
Poliţă din lemn, grosime 17 mm
Poliţă din lemn, grosime 19 mm
Poliţă din lemn, grosime 23 mm
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Sticlă şi tăblii din cristal
Tăbliile din sticlă ale meselor şi consolelor, uşilor de sticlă fără rame şi poliţelor de sticlă deschise sunt călite (sticlă
securizată cu un singur ochi).
Sticlele folosite pentru uşile şi lateralele vitrinelor sunt fabricate din sticlă float şi sunt conforme cu standardele din
Europa precum şi cu standardul DIN EN 572. Suprafeţele de sticlă sunt sensibile la zgârieturi, prin urmare,
amplasarea sau tragerea obiectelor ascuţite, fără o protecţie adecvată, pe suprafaţa acestora este interzisă. În
special cu vase fierbinţi sau sticlele scoase din frigider, sticla float poate să crape. Tăbliile meselor pot fi curăţate cu
detergenţi obişnuiţi pentru sticlă ce se găsesc în comerţ.
Montare
Montarea mobilelor trebuie realizată numai de către un personal specializat. Respectaţi instrucţiunile de
asamblare şi de siguranţă furnizate. Asamblarea necorespunzătoare poate duce la provocarea accidentelor.
În condiţii nefavorabile, mobilierul înalt şi îngust poate să se răstoarne. Acesta trebuie fixat la perete cu ajutorul
montării dispozitivelor de siguranţă ce împotriva răsturnării. Şuruburile şi diblurile necesare trebuie alese în funcţie
de proprietăţile peretelui; din acest motiv acestea sunt asigurate de noi. Dacă este nevoie, contactaţi magazinul
specializat.
Păstraţi instrucţiunile privind asamblarea şi siguranţa.
Iluminat interior
Sistemul de iluminat interior poartă eticheta CE şi respectă recomandările UE privind dispozitivele de joasă
tensiune. Transformatoarele sunt echipate cu siguranţe termice şi, în situaţia improbabilă de supraîncălzire,
acestea decuplează lămpile.
Pentru instalarea şi întreţinerea instalaţiilor vă recomandăm să apelaţi la un electrician calificat.

D) Materialele de umplere

Materialele de calitate şi foarte atent lucrate sunt premisele care ne permit să garantăm calitatea optimă a
produselor noastre.
Compoziţia materialelor utilizate pentru umplere:
5.01
Şezut: umplere cu spumă formată la rece pe chingi elastice
5.02
Şezut: umplere cu spumă formată la rece pe arcuri greceşti (no-sag)
5.03
Şezut: umplere cu spumă formată la rece cu arcuri integrate în spumă pe chingi elastice
5.04
Şezut: umplere cu spumă formată la rece cu arcuri integrate în spumă pe arcuri greceşti (no-sag)
5.05
Şezut: umplere cu spumă formată la rece şi arcuri pe chingi elastice
5.06
Şezut: pernă cu arcuri greceşti (no-sag) cu spumă expandată flexibilă de calitate, îmbrăcată în plapumă din
amestec de puf
5.07
Şezut: material din lemn
5.09
Şezut: arcuri greceşti (no-sag) cu spumă expandată flexibilă de calitate
5.10
Şezut: umplere cu spumă expandată flexibilă de calitate pe chingi elastice
5.11
Şezut: umplere cu spumă expandată flexibilă de calitate pe chingi elastice şi arcuri spirale
5.12
Şezut: pernă cu spumă expandată flexibilă de calitate pe chingi elastice, îmbrăcată în plapumă din
amestec de puf
5.14
Şezut: umplere cu spumă expandată flexibilă de calitate
6.01
Spătar: spumă expandată flexibilă de calitate
6.02
Spătar: spumă expandată flexibilă de calitate cu chingi
6.03
Spătar: spumă expandată flexibilă de calitate cu arcuri greceşti (no-sag)
6.04
Spătar: spumă expandată flexibilă de calitate îmbrăcată în plapumă din amestec de puf
7.01
Perne spătar/libere: umplutură din amestec de puf
7.02
Perne spătar/libere: umplutură din dacron
7.03
Perne libere: umplutură din fibre de poliester
7.04
Perne libere: umplutură din răşină expandată flexibilă tapiţată cu vatir.
Ţesături pentru tapiţerii
Ţesăturile noastre, furnizate de către producători lideri în Europa în domeniu, respectă integral normele
internaţionale privind rezistenţa la abraziune, la frecare, la lumină, precum şi cele privind un comportament
adecvat la scămoşare.
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Vă invităm să citiţi cu atenţie caracteristicile acestora, descrise în cataloagele noastre cu mostre. Pielea, utilizată
pentru tapiţerii, respectă normele Directivei privind interzicerea pentaclorfenolului.

Îngrijirea şi întreţinerea
Mobilier
Pentru a continua să apreciaţi mobilierul Selva şi peste ani, va trebui să respectaţi câteva reguli. Curăţenia regulată
(ştergerea prafului) este importantă. Înlăturaţi imediat petele de apă şi de alcool. În cazul murdăriei accentuate,
aplicaţi pe o cârpă o cantitate redusă de produs fără ceară pentru întreţinerea mobilierului, apoi ştergeţi delicat
suprafaţa afectată. Nu utilizaţi produse pentru scos pete sau solvenţi agresivi: acestea ar putea afecta sau
deteriora iremediabil suprafaţa mobilierului. În caz de dubiu înainte de curăţarea mobilierului, cereţi sfatul unui
profesionist. Mobilierul folosit foarte mult, poate fi tratat cu produse speciale de îngrijire a mobilei.
Feţele de mese folosite la toate modelele de tăblii Selva trebuie să fie 100% din bumbac. Ori, se va folosi o faţă de
masă de protecţie 100% din bumbac. Feţele de masă de protecţie din materiale sintetice, pot să reacţioneze chimic
în anumite împrejurări. Nu aduceţi suprafeţele neprotejate ale mobilierului în contact cu surse de căldură, cum ar
fi vasele calde sau aparatele pentru încălzit mâncarea.
Materiale de umplere folosite la mobilier
Mobilierul tapiţat SELVA este fabricat cu materiale de umplere lejere şi asigură un şezut comod şi plăcut. Formarea
superficială a unor pliuri pe husă este un proces natural, ce reprezintă o caracteristică a produselor tapiţate cu
materiale lejere şi este tipică la aceste modele.
Modelele de divanuri şi fotolii cu perne de şezut şi/sau cu perne de spătar pufoase pot să-şi modifice forma pe
timpul utilizării. Vă recomandăm să scuturaţi la intervale regulate pernele pentru a le reda forma lor originară.
Ca orice material de uz cotidian, şi tapiţeriile necesită întreţinere periodică, fiind expuse permanent la praf şi la
murdărie. Pentru îngrijirea şi curăţarea tapiţeriilor murdărite în urma utilizării lor zilnice, este necesară înlăturarea
prafului cât mai des, cu un aspirator obişnuit, un bătător sau cu o perie.
Pentru o curăţare amănunţită sau pentru eliminarea petelor sau a murdăriei intense, vă recomandăm să contactaţi
un profesionist.
Presiunea, căldura şi umiditatea corpului şi ale aerului pot determina modificări mai mult sau mai puţin evidente
ale aspectului mobilei, în special a velurului, datorită deplasării firului scurt („amprentă de şedere”). Un proces
tipic pentru aceste modele.

Reciclare

Datorită compoziţiei materialelor şi structurii acestora, produsele Selva pot fi reciclate prin sistemele tradiţionale
de reciclare a deşeurilor.

Calitate

Selva este una dintre puţinele societăţi căreia i-a fost conferită prestigioasa marcă de aur „M” de către „Deutsche
Gütegemeinschaft Möbel e.V.” (Asociaţia Germană din Sectorul Mobilierului). Această recunoaştere reprezintă o
garanţie de calitate a pieselor noastre de mobilier, care au trecut cu succes numeroase probe efectuate de către
un institut de control independent, fiind conforme cu cele mai însemnate caracteristici de calitate.
Numai mobilierul absolut perfect poate purta marca de calitate „RAL Quality Mark”. Mobilierul cu marca de
calitate „RAL Quality Mark” a fost testat pentru substanţe nocive, calitate, rezistenţă şi longevitate şi este produs
în deplin respect pentru mediul înconjurător şi în cadrul unui regim de economisire a resurselor.
Anumite modele de scaune şi fotolii satisfac cerinţe superioare în ceea ce priveşte normele de apărare împotriva
incendiului valabile în sectorul hotelier. Sunt excluse aşadar din sfera de atribuire a mărcii „RAL Quality Mark”, care
se referă numai la produse pentru amenajarea spaţiilor de locuit.

Garanţie

Sunt valabile termenele de garanţie pentru vicii precum şi obligaţiile enunţate în prevederile legale.
Garanţia exclude:
- modificările naturale ale lemnului sau ale finisajelor
- daunele cauzate de tratamentul sau de utilizarea improprie ori excesivă
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- modificările aduse structurii sau intervenţiile efectuate de către persoane neautorizate
- pete sau alte daune provocate de murdărie
- acţiuni de forţă
- uzură normală
- mijloacele de iluminat
- spargerea oglinzilor sau a sticlei
- daunele provocate de animalele de companie

Producător

Selva Srl
via Innsbruck 23
I-39100 Bolzano (Italia)
www.selva.com
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