O RATANOVÝCH PRODUKTECH
Ratanový nábytek je vhodný do téměř každého
interiéru. Volba správného typu však může předejít
zbytečnému nedorozumění a zkaženému očekávání.
Materiály použité pro naše výrobky:
-

neloupaný ratan, tzv. pulut, je – vzhledem ke své struktuře - doporučován výrobcem do
zimních zahrad a na terasy,
loupaný ratan, tzv. pitriet, je vhodný do interiérových prostor či krytých verand,
banánový list a vodní hyacint, by v žádném případě neměli být vystaveny vlhkému prostředí.

Vyplatí se také rozmyslet, zda nábytek bude plnit funkci zcela praktickou, nebo budou křesla či židle
vystavena zatížení v provozu restaurace nebo bude nábytek využíván v domácnosti, kde
ho jistě poctíte občasnou péčí.

OŠETŘENÍ RATANOVÉHO NÁBYTKU
Ošetřování nábytku není náročné. Stačí otřít vlhkým hadrem, popř. vyluxovat, je možné
použít také sprchu a poté nábytek nechat přirozeně oschnou. Hodně znečištěný
venkovní nábytek lze odmastit vodou, do které přidejte trochu čpavku.

UPOZORNĚNÍ PRO UMÍSTĚNÍ RATANOVÉHO NÁBYTKU
Nábytek z neloupaného ratanu (tedy použitelný i venku) je opatřen slabou vrstvou laku, která má
nejen estetické důvody, ale hlavně ochranné. Tato vrstva se po nějakém čase může porušit, poté
bychom Vám doporučili nábytek znovu přelakovat, aby bylo chráněno před nepřízní počasí a
rozdílným teplotám. Pokud jste se rozhodli pro ratanový nábytek na ven nikdy jej nenechávejte stát
na vlhké půdě! Vlhkost by mohla proniknout do konstrukce křesla a následně by křeslo napadla plíseň
zevnitř. Nejlepší je ratanový nábytek postavit na dlažbu a pod stříšku.
Tím, že zakoupíte některý z našich ratanových produktů, si musíte uvědomit, že
se jedná o přírodní materiál, pocházející z asijských pralesů. Je důležité
pochopit, že sníh a velké výkyvy teplot mu nedělají dobře, není dobré nechávat
ratanové produkty v těsné blízkosti ústředního topení, naopak vlhkost mu příliš
nevadí.
Samozřejmostí je, že ratanové výrobky nesmějí být vystavené extrémním
výkyvům počasí a je důležité myslet na jejich zazimování. Před úklidem po
sezoně musí být produkty suché a musí být uloženy na suchém místě, kde je
konstantní teplota nad nulou.

