
  

  
Tu nájdete

dôležité
informácie
týkajúce sa 
záhradného 

nábytku

Aktuálnu ponuku a informácie nájdete aj na 
www.mobelix.sk

Möbelix príručka pre
ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

tipy &  
triky

www.mobelix.sk

Právo na tlačové chyby a chyby sadzby vyhradené! Obsah prí-
ručky je iba výňatok z obsiahlejšej tématiky a vylučuje preto 
nárok na úplnosť!

darčekové poukážky

zapožičanie dodávky

počítačové plánovanie

dodanie & montáž

záruka najnižšej ceny

odvoz starého nábytku

financovanie

Online Shop:  
mobelix.sk

Naše služby



Textil  
(Velours, Flachgewebe, Mikrofaser, Chenille)

Diese ist nur erforderlich bei außergewöhnlichen 
Verschmutzungen, z.B. nach kleinen „Unfällen“, die im Haushalt 
geschehen können (verschüttete Getränke,  
Speisen, Blut, etc.). Nehmen Sie ein saugfähiges Tuch zur  
Hand. Tupfen Sie den groben Schmutz vom Rand zur Mitte vor-
sichtig ab. Dieser Vorgang ist ggf. zu wiederholen. Niemals kräftig 
reiben! Dadurch kann es zu dauerhaften Materialveränderungen 
und Schäden kommen.

Führen Sie die letzte Behandlung immer in Strichrichtung  
des Materials durch. Richten Sie flach anliegende Fasern  
mit einem Tuch oder einer weichen Bürste wieder auf.

 
Lederlook

Zur Reinigung genügt meist einfaches Abreiben mit einem feuch-
ten Tuch. Öl- und fetthaltige Reiniger sowie Scheuermittel dürfen 
nicht verwendet werden, da sie  
die Oberfläche beschädigen können.

 
Echtleder

Sollte hier Schmutz eingezogen sein, so können diese Leder mit 
alkalifreier Seife und abgekochtem Wasser gereinigt  
werden. Immer nur von Naht zu Naht waschen (und nicht nur den 
Fleck) und nach dem Reinigungsvorgang das Leder mit viel Wasser 
auswaschen, damit keine Seifenrückstände im Leder verbleiben. 
Ansonsten regelmäßig mit Lederreiniger und Ledercreme behan-
deln. Bei offenporigem Glattleder ist  
darauf zu achten, dass die Ledercreme äußerst sparsam/ 
dünn aufgetragen wird.

  

Ošetrovanie záhradného nábytku.
Záhradný a terasový nábytok by mal vykazovať vysokú 
životnosť, odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV 
žiareniu. I pri najvyššej kvalite a údržbe nie je možné vylúčiť 
vyblednutie farieb, tvorbu fľakov a primeranú únavu  
materiálu. To platí pre záhradný nábytok označený ako 
"odolný voči poveternostným vplyvom". 
Pod odolným nábytkom rozumieme nábytok, ktorý môže v 
priebehu horúcich letných mesiacov stáť vonku, bez toho 
aby museli byť prijímané nejaké ochranné opatrenia. Pri 
daždi, chlade a v priebehu zimných mesiacov, je odolnosť 
voči povetermostným vplyvom podmienená určitými  
opatreniami, napr. zakrytím záhradného nábytku  
ochrannou plachtou.

Drevený záhradný nábytok vyžaduje  
pravidelnú údržbu.
Pri drevenom záhradnom nábytku je dôležité, z akého druhu 
dreva je vyrobený. V závislosti na druhu použitej dreviny je 
totiž odolnosť voči poveternostným vplyvom odlišná. Tvrdé 
drevo ako teak alebo akácia vyžadujú minimálnu údržbu. 
Taktiež drevo listnatých stromov je veľmi pevné. Drevo 
ihličnatých stromov môže byť v exteriéri iba ak je ošetrené 
špeciálnou povrchovou úpravou. Spravidla sa odporúča 
pravidelné napúšťanie povrchu impregnačnými olejmi, aby 
nestrácalo svoj prirodzený vzhľad. Ochrana olejom taktiež 
dobre bráni vyblednutiu, vysušovaniu dreva a vzniku škvŕn. 
Primeraná zmena materiálu je bežnou známkou dreveného 
záhradného nábytku. 

– rôzne druhy drevín vyžadujú rôznu údržbu
– pravidelná impregnácia olejom
– zakrývanie plachtou pri nepriaznivých poveter. vplyvoch
– dôležité ja zazimovanie nábytku

Záhradný nábytok odolný voči
poveternostným vplyvom

Látkové časti a vankúše vyžadujú špeciálnu 
ochranu

V závislosti na sýtosti farebného odtieňa textilné časti 
vplyvom slnečného žiarenia rôzne rýchlo vyblednú.  
Z tohto dôvodu je dôležité, pokiaľ ich zrovna nepouží-
vame, chrániť ich pred priamym slnečným žiarením. 
Uskladnenie v boxoch na vankúše alebo ochranných  
obaloch ich chráni aj pred tvorbou plesní a vlhkosťou.  
Pri silnom vetre demontujte a odložte látkové  
zastrešenia sedacích súprav, hojdačiek a lehátok. 

– potrebné chrániť pred slnkom a vlhkom 
– pri nepoužívaní odložiť mimo slnečného žiarenia

Ako vybrať ten správny záhradný nábytok 
odolný voči poveternostným vplyvom
Výber záhradného nábytku závisí od viacerých faktorov. 
Dôležitú úlohu hrá kvalita. Pokiaľ investujete do  
kvalitnejšieho nábytku, určite z neho budete mať radosť 
dlhšie. Ako dlho vydrží byť nábytok odolný voči počasiu 
je otázkou jeho odloženia. Jeho uskladnenie v priebehu 
zimných mesiacov v záhradej chate alebo minimálne 
jeho prikrytie dostatočne pevnou plachtou určite predĺži 
jeho odolnosť. Dôležitým faktorom, ktorý nemožno  
podceniť, je údržba. Čím viac času údržbe venujete,  
tým viac predĺžite jeho odolnosť. Premyslite si pred  
nákupom  voľbu materiálu v závislosti na plánovanom  
použití záhradného a terasového nábytku 

Kovový záhradný nábytok odoláva zime.
Kovový záhradný a terasový nábytok je veľmi stabilný a odol-
ný voči poveternostným vplyvom. Väčšinou je vyhotovený 
ako nehrdzavejúci. Nerezový a hliníkový nábytok je zo svojej 
materiálovej podstaty veľmi odolný poveternostným vplyvom. 
Oceľ a železo vyžaduje povrchovú ochranu. Napriek uvede-
ným skutočnostiam sa môžu na spojoch a švoch vyskytnúť 
drobné škvrny hrdze. Aby sa zabránilo korózii na exponova-
ných miestach, je vhodné ich po každom daždi utrieť do sucha 
textíliou, pokiaľ nábytok nezakrývate ochrannou plachtou. Aby 
sa zabránilo rozširovaniu hrdzavých škvŕn, je vhodné ich včas 
odstrániť kefou alebou handrou.

– robustný a vo veľkej miere nehrdzavejúci
– ochrana pred vodou plachtou alebo vysušením handrou 
– hrdzu je nutné včas odstrániť kefou

Plastový a polyratanový záhradný nábytok  
je  nenáročný na údržbu.
Na rozdiel od dreveného a kovového záhradného nábytku 
je plastový nábytok veľmi nenáročný na údržbu, pretože 
nehrdzavie a ani "nepracuje". Pôsobením slnečného žiarenia 
má plastový nábytok tendenciu vyblednúť rýchlejšie. Okrem 
toho môžu časté a výrazné zmeny teploty spôsobiť skrehnutie 
materiálu. Aby plastový nábytok vydržal čo najdlhšie  je lepšie 
ho na zimu prikryť plachtou alebo odložiť do záhradnej chatky.

– veľmi nízke nároky na údžbu
– vyvarovať sa výrazným zmenám teploty a UV žiareniu
– zazimovanie pod plachtou, chrániť pred mrazom

tipy &  
triky


