Informace o výrobku
Blahopřejeme Vám k Vaší volbě a přejeme Vám, aby Vám náš originální nábytek Selva přinesl mnoho radostí.

V dodacím listu naleznete číselné kódy či numerické zkratky. Pomocí
následujících klíčů budete schopni rozeznat odpovídající materiály a jejich
způsob zpracování.

A) = Dřevo a řemeslné mistrovství
B) = Povrchová úprava
C) = Police
D) = Čalouněný nábytek

A) Dřevo a řemeslné mistrovství

Použité dřevo a materiály prvotřídní kvality charakterizují, společně s dokonalým zpracováním, každý náš výrobek.
Při výrobě se řídíme tradicemi uměleckých řemesel a klademe velký důraz na řemeslnou zručnost a harmonii i těch
nejmenších detailů.
Dřevo je živý a přírodní materiál, o čemž svědčí jeho nepravidelné žilkování. Štěrbiny, suky a malé změny
barevnosti jsou typickými znaky přírodního dřeva. Dřevo je přírodní materiál, který neustále absorbuje vlhkost ze
vzduchu a odráží se v něm stav vnitřního prostředí. Nábytek z masivu nesmí být vystaven příliš vysoké nebo příliš
nízké vlhkosti. Dřevo následkem toho začíná pracovat, pohybovat se, a odhaluje lepená místa a praskliny.
Nejlepší prostředí pro lidi a rostliny je charakterizováno relativní vlhkostí vzduchu mezi 45 a 55% a teplotou mezi
18 až 23 ° Celsia. Pokud rozdíly s ohledem na tyto doporučené hodnoty trvají jen krátkou dobu, jako jsou třeba
zimní měsíce, pak následky nejsou závažné, ale je přesto vhodné se vyhnout extrémním podmínkám na delší dobu.
Proto by bylo vhodné vybavit toto prostředí teploměrem a vlhkoměrem.
Masivní části nábytku se vyrábí zejména z následujících typů dřev:
1.01
Americká třešeň (tulipier)
1.02
Třešeň
1.03
Červená olše
1.04
Buk
1.05
Jasan
1.06
Javor
1.07
Ořech
1.08
Lípa
1.09
Topol
1.10
Jedle
1.11
Dub
1.13
Kaštan
1.14
Borovice
1.15
Bříza
1.16
Jilm
1.17
Olše
1.20
Borovice pinie
1.21
Modřín
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Kvalita výrobku není nutně závislá na tom, zda se k výrobě daného kusu použily materiály na bázi dřeva nebo
masivní dřevo, ale spíše na kvalitě materiálů a řemeslné dovednosti.
Dýhované desky (dřevotřískové desky), dřevovláknité desky (MDF), překližky, laminované trojvrstvé desky a
laťovky mají vynikající kvalitu a používají se v závislosti na různých požadavcích daných aplikací.
Nezávadnost materiálů, které tvoří tyto desky, se testuje v souladu s přísnými směrnicemi ES. Jejich používání
chrání přírodní zdroje a desky odpovídají požadavkům na udržitelné výrobky.
Používáme následující dýhy z řezaného přírodního dřeva:
2.01
Třešeň
2.02
Ořech
2.04
Buk
2.05
Javor
2.06
Jasan
2.07
Topol
2.08
Lamino desky z topolového dřeva (multilamino)
2.09
Dub
2.10
Jedle
2.11
Ořechová kořenice
2.12
Jasanová kořenice
2.13
Myrtová kořenice
2.14
Břízová kořenice
2.15
Kaštanová kořenice
2.16
Javorová kořenice (erable)
2.17
Dubová kořenice
2.18
Topolová kořenice
2.19
Jilmová kořenice
2.20
Kaštan
2.21
Borovice
2.22
Bříza
2.23
Jilm
2.24
Olše
2.29
Americká třešeň (tulipier)
2.31
Borovice pinie
2.32
Modřín
2.33
Růžové dřevo
Intarzování
Intarzování a žilkování dýhových materiálů z přírodního dřeva se ještě stále provádí ručně. Intarzování vzácných
dřevin je jedním z charakteristických rysů, které zdobí náš nábytek.

B) Povrchová úprava

Nátěr je nezbytný k ochraně povrchu nábytku. Použité nátěrové hmoty a laky, vyrobené výhradně pro nás, jsou
pečlivě nanášeny anebo nastříkávány na nábytek. Během četných jednotlivých fází ručního zpracování se plocha
otírá a jemně vyhlazuje, brousí velmi jemnou ocelovou vlnou, oprašuje a poté leští. Na konečné úpravě tímto
řemeslným zpracováním se mohou objevit mikroskopické škrábance. Jsou typickým jevem pro pečlivě
propracovanou ruční povrchovou úpravu.
Historizující povrchové úpravy se provádí podle exkluzivních řemeslných technik na každém kusu nábytku zvlášť a
dodávají nábytku zdání dlouhověkosti.
Povrchové úpravy desek stolů a psacích stolů jsou popsány v informační příručce a lze je snadno identifikovat podle
numerického kódu. První číslo, u položky B) Povrchová úprava, se vztahuje k povrchové úpravě podstavce a druhé
číslo k povrchové úpravě desky.
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U lesklých povrchových úprav, i když se používají běžným způsobem, se mohou objevit nevyhnutelné drobné rýhy
a škrábance. Jsou typickým jevem pro tyto materiály a výrobky. Jsou viditelnější u tmavých povrchů ve srovnání se
světlými povrchy. Nepatrným rozdílům v barvě se nelze vyhnout. Jsou způsobeny přírodními vlastnostmi dřev.
Naše nátěry jsou klasifikovány následujícím způsobem:
3.01
Nitrolaky a nitronátěry jsou klasickými povrchovými nátěry dřev a dodávají nábytku teplo a lesk. Odolnost proti
chemickým látkám, světlu a oděru je poněkud omezená.
3.02
Polyuretanové akrylové laky se vyznačují dobrou odolností proti oděru a poškrábání.
3.03
Povrchové úpravy na voskovém základu se vyrábějí ze směsi včelího vosku a olejů a dodávají nábytku přirozený
lesk. Jednou z jejich typických vlastností je, že se časem ohladí a postupně ztrácejí zabarvovací pigment. V průběhu
času povrchy chráněné voskem získávají efekt starožitného, již dlouho používaného nábytku. Jejich silnou stránkou
není odolnost, ale dekorativnost.
3.04
Laky ředitelné vodou (laky na vodorozpustné bázi) navracejí dřevu jeho přirozený charakter. Takto ošetřené plochy
mají dobrou odolnost proti oděru a poškrábání.
3.05
Dvousložkové povrchové úpravy nebo polyuretanové laky patří k vysoce kvalitním nátěrovým systémům s vysokou
chemickou a mechanickou odolností a představují vynikající a dlouhodobou ochranu proti klimatickým faktorům.
3.06
Historizující povrchové úpravy nábytku Selva se realizují "starobylým způsobem" pomocí mnohačetných ručních
nátěrů a při jejich aplikaci se dodržují uznávané tradice ruční výroby. Odolnost proti chemickým látkám a oděru je
omezená, jsou zamýšlené spíše pro jemnější zacházení.
3.07
Polyesterové laky Selva se nanášejí během mnoha kroků ruční výroby nábytku a vyznačují se vysokým leskem. Mají
tendenci zvýraznit přírodní krásu dřeva a též vynikají určitou odolností vůči chemickým a mechanickým vlivům.
3.08
Oleje zdokonalují povrchovou úpravu. Aplikují se ručně a poskytují nábytku přirozené teplo a jas. Jejich silnou
stránkou je dekorativnost. Jejich odolnost vůči chemickému a mechanickému zatížení je přirozeně snížena.
Pach
Všechny materiály zpočátku mají svůj charakteristický pach. Nové výrobky jsou cítit novotou, jak je všeobecně
známo. V závislosti na typu materiálu a složení může pach přetrvávat několik týdnů nebo měsíců. Chcete-li tento
problém vyřešit, je užitečné často větrat, ale také utírat nábytek naředěným čisticím prostředkem anebo
deodorantem/neutralizátorem pachu (bez obsahu kyselin), běžně dostupnými v obchodní síti.

C) Police

Jak je vyznačeno v katalogu, police vyrobené ze skla nebo ze dřeva jsou demontovatelné a lze je umístit do
2
různých výšek. Jejich maximální nosnost, pokud je váha dobře rozložena, je 100 kg/m . Určitému prohýbání a
prověšení u polic se nelze vyhnout a je to podle použitého materiálu a jejich velikosti přijatelné. Dle zkušebních
norem EU a povolených tolerancí jsou přípustné, pokud neohrožují bezpečnost a funkčnost .
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08

Dřevěná police, tloušťka 14 mm
Dřevěná police, tloušťka 18 mm
Dřevěná police, tloušťka 25 mm
Skleněná police, tloušťka 8 mm
Skleněná police, tloušťka 6 mm
Dřevěná police, tloušťka 17 mm
Dřevěná police, tloušťka 19 mm
Dřevěná police, tloušťka 23 mm

Sklo a skleněné stoly
Skleněné desky stolů a konzoly, skleněná bezrámová dvířka a volné skleněné police pro umístění do výklenků jsou
vyrobeny z tvrzeného speciálního skla (jednoduché tvrzené bezpečnostní sklo).
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Skla používaná pro dvířka a boky vitrín se vyrábí tzv.float - plovoucím systémem, který je v souladu s evropskými
standardy a též splňuje požadavky DIN EN 572. Prosklené plochy se mohou snadno poškrábat, proto není vhodné
na ně pokládat nebo přetahovat přes ně ostré předměty, aniž byste použili patřičnou ochranu. Sklo typu float může
prasknout, zejména pokud se na ně pokládají horké hrnce nebo studené láhve z mrazničky. K čištění používejte
čisticí prostředky na sklo, běžně dostupné na trhu.
Montáž
Montáž nábytku musí být prováděna pouze vyškoleným a kvalifikovaným personálem. Dodržujte prosím přiložené
pokyny k montáži a bezpečnostní instrukce. Následkem nesprávně provedené montáže může dojít k nehodám.
Za určitých nepříznivých okolností může dojít k převrhnutí vysokých a úzkých kusů nábytku. Součástí instalačního
balíčku jsou dílce, s nimiž musíte takovýto nábytek upevnit ke stěně. Šrouby a hmoždinky je nutné zvolit dle
charakteru zdi, na kterou bude nábytek upevněn, a z toho důvodu je výrobce nábytku nedodává. Pokud
potřebujete pomoc, obrat‘te se na prodejce.
Prosím, uschovejte si tyto pokyny k montáži a bezpečnostní nařízení.
Vnitřní osvětlení
Vnitřní osvětlení nese označení CE a odpovídá směrnicím EU pro svítidla s nízkým napětím. Nedílnou součástí
transformátorů jsou tepelné pojistky a pokud by došlo k přehřátí, což je velmi nepravděpobné, světla se
automaticky zhasnou.
Doporučujeme, aby instalaci a údržbu prováděl kvalifikovaný elektrikář.

D) Čalouněný nábytek

Materiály té nejvyšší kvality a jejich pečlivé zpracování umožňují zaručit vynikající kvalitu našeho čalouněného
nábytku.
Materiály použité pro výrobu čalouněného nábytku:
5.01
Sedák: čalounění ze za studena formované pěny na elastických popruzích
5.02
Sedák: čalounění ze za studena formované pěny na vlnovcových pružinách (No-sag)
5.03
Sedák: čalounění ze za studena formované pěny s pružinami integrovanými v pěně na elastických
popruzích
5.04
Sedák: čalounění ze za studena formované pěny s pružinami integrovanými v pěně na vlnovcových
ocelových pružinách (No-sag)
5.05
Sedák: čalounění ze za studena formované pěny a pružiny na elastických popruzích
5.06
Sedák: polštáře vyrobené z polyetherové pěny s vlnovcovými ocelovými pružinami, pokryté směsí
z prachového peří - akrylu (No-sag)
5.07
Sedák: dřevěný materiál
5.09
Sedák: polyetherová pěna na ocelových pružinách (No-sag)
5.10
Sedák: polyetherová pěna na elastických popruzích
5.11
Sedák: polyetherová pěna na elastických popruzích a spirálové pružiny
5.12.
Sedák: polštáře vyrobené z polyetherové pěny na elastických popruzích, pokryté směsí z prachového
peří - akrylu
5.14.
Sedák: polyetherová pěna
6.01
Opěradlo: vysoce kvalitní polyetherová pěna
6.02
Opěradlo: vysoce kvalitní polyetherová pěna s popruhy
6.03
Opěradlo: vysoce kvalitní polyetherová pěna s vlnovcovými ocelovými pružinami (No-sag)
6.04
Opěradlo: vysoce kvalitní polyetherová pěna, pokrytá směsí z prachového peří - akrylu
7.01
Polštáře opěradla/volné polštáře: plněné směsí s prachovým peřím (peří - akryl)
7.02
Polštáře opěradla/volnépolštáře: plněné vlákny Dacron
7.03
Volné polštáře:, plněné polyesterovými vlákny
7.04
Volné polštáře:, plněné vysoce kvalitní polyetherovou pěnou potaženou tzv. interliner.
Potahové tkaniny
Naše potahové tkaniny, dodávané předními evropskými výrobci, úspěšně prošli všemi testy a odpovídají v plné
míře mezinárodním požadavkům na odolnost proti odření a opotřebení, na udržování stálobarevnosti a odolnost
vůči světlu a také požadavkům na odolnost proti žmolkování. Doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli jejich
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charakteristiku, která je uvedená u našich vzorkových tkanin. Použité čalounické kůže odpovídají požadavkům
norem PCP.

Doporučení pro péči a údržbu
Nábytek
Pokud si chcete užívat svého nábytku Selva co nejdéle, stačí se řídit při jeho ošetřování několika jednoduchými
pravidly. Pravidelné čištění (odstraňování prachu) je velmi důležité. Skvrny od vody a alkoholu musí být okamžitě
odstraněny. Pokud je nábytek více zašpiněný, použijte čisticí prostředek na nábytek neobsahující vosk; naneste
prostředek na navlhčený hadřík a opatrně třete předmětné místo.
Při odstraňování skvrn nepoužívejte agresivní prostředky nebo agresivní ředidla, protože byste mohli poškodit
povrch nábytku. Pokud si nejste jisti, požádejte o radu prodejce. Značně znečištěním poškozený nábytek můžete
rychle navrátit do původního stavu a obnovit jeho původní krásu pomocí speciálních prostředků na čištění nábytku.
Na stoly pokládejte výlučně ubrusy z čisté bavlny. Pokud to z nějakých důvodů není možné, alespoň použijte
podklad z čisté bavlny pod jiný ubrus. Za určitých okolností by mohlo dojít při kontaktu lakovaného povrchu se
syntetickými ubrusy k chemické reakci. Nepokládejte na nábytek zdroje tepla, např. horké nádobí nebo ohřívače
pokrmů a fondue, aniž byste použili vhodnou ochrannou podložku.
Údržba čalouněného nábytku
Čalouněný nábytek SELVA vyrábíme z potahových materiálů vhodných ke každodennímu používání, které zaručují
pohodlné a příjemné posezení. Někdy dochází k mírnému pomačkání takovýchto potahových látek, což je
u určitých modelů dokonce žádoucí. Volné sedákové a opěradlové polštáře některých modelů pohovek a křesel
mohou používáním pozměnit své tvary. Doporučujeme polštáře pravidelným natřásáním a lehkým poklepáváním
udržovat v původní formě.
Stejně jako ostatní materiály, které se používají každodenně, i potahové tkaniny vyžadují pravidelnou údržbu,
protože jsou neustále vystavené prachu, špíně a kontaktu s uživateli. Jestliže chcete u čalouněného nábytku
zamezit tomu, aby se na něm usazovala špína, způsobená denním používáním, pravidelně z něj vysávejte prach a
nečistoty, je možné ho též kartáčovat a zlehka vyklepávat.
Pro hlubší čištění anebo odstraňování skvrn či značného zašpinění doporučujeme, abyste se vždy obrátili na
odborníky. Tlak, teplo, tělesná vlhkost a vlhkost vzduchu mohou mít za následek více či méně zřetelnou změnu
vzhledu potahových látek, zvláště u sametových potahových materiálů se mění nasměrování krátkých chloupků
(lesk, způsobený používáním nebo tzv. "oblýskané sedadlo“). To je pro dané modely typickou vlastností.

Likvidace

Nábytek vyrobený firmou Selva lze, vzhledem ke složení použitých materiálů a konstrukčnímu provedení, likvidovat
pomocí tradičních systémů odvozu odpadů.

Kvalita

Selva je jedna z mála firem, kterým německá asociace z nábytkářského odvětví „Deutsche Gütegemeinschaft
Möbel e.V.“ udělila prestižní zlatou značku „M“. Toto uznání zaručuje kvalitu nábytku, který musí projít četnými
zkouškami kvality, provedenými nestranným kontrolním institutem, a který odpovídá těm nejdůležitějším
požadavkům kvality.
Pouze naprosto dokonalý nábytek může být označen značkou kvality RAL. Nábytek se značkou kvality RAL je
testován ohledně škodlivých látek, kvality, odolnosti a dlouhé životnosti. Tento nábytek je vyráběn s ohledem na
životní prostředí a v režimu úspory přírodních zdrojů.
Některé židle a křesla splňují přísnější kritéria stanovená protipožárními normami, které upravují sektor
hotelového ubytování. Převyšují tím požadavky značky kvality RAL, která se vztahuje pouze na bytový nábytek.
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Záruka

Všeobecně jsou platné podmínky záruky chránící před výrobními vadami a vymezující povinnosti předepsané
zákonem.
Tato záruka se nevztahuje na:
- přírodní změny dřev nebo povrchových úprav;
- škody způsobené nesprávným/nepřiměřeným zacházením;
- změny na struktuře anebo zásahy nepovolanými osobami;
- zašpinění;
- škody účinkem síly
- normální opotřebení
- žárovky;
- poškození nebo rozbití zrcadel anebo skel;
- škody způsobené domácími zvířaty.

Výrobce

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