Ahoj,
děkuji Vám za zakoupení ručně vyráběných poliček a doplňků značky Sommris.cz
Základní informace o materiálu:
Dřevo:
Moje výrobky jsou ručně vyráběné bez možnosti strojového opracování. Zakládám si na
osobní preciznosti a pečlivosti každého kusu výrobku. Každé prkénko vezmu do ruky a
snažím se ho ohoblovat maximálně do jemna, co to jen jde aby se Vám výrobek líbil..
Dřevo je přírodní materiál. Používám smrkové dřevo, které je cenově dostupné a dá se
sehnat zatím po celé České republice.
Jelikož je dřevo živý materiál tak dochází vlivem teploty a vlhkosti k pracování materiálu.
Může se roztahovat, smršťovat, ale také kroutit a vlivem vysychání praskat.
Praskání dřeva je přirozený jev a není to nic čeho byste se měli bát. Jistě všichni znáte trámy
v chalupách a víte, že v každém trámu jsou vždy díry a praskliny. To samé se může dít i u
poliček a jiných mých výrobků ze dřeva. Není předmětem reklamace – je to vlastnost
smrkového dřeva!
Kov:
Kovové industriální konstrukce jsou dělané z pozinkovaných silnostěnných trubek. Trubky
mají sice pozinkovanou úpravu z výroby, ale vlivem vlhkosti mají tendenci reznout. Proto je
natírám antikorozní černou barvou, která je určená právě na pozinkované materiály.
Jelikož se jedná o nátěr, tak nevýhoda je mechanická odolnost. Stejně tak jako u všech
dodatečných nátěrů štětcem, je potřeba brát v úvahu mechanické namáhání. Jedná se jen o
dekorační nátěr a nemá splňovat mechanické namáhání! Slouží jen jako ochrana proti rzi a
jako barevná varianta.
Jak pečovat o dřevo:
Dřevo je napuštěné olejovou lazurou, u bílé varianty je navíc bílí včelí vosk.
Utírání prachu doporučuji jemně vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádná chemická čistidla.
Stačí jen hadřík s čistou vodou.
Jelikož je smrkové dřevo měkký materiál, tak není doporučeno poličku utírat pevným
materiálem jako je drátěnka, špachtle a podobně.
Tvrdými a ostrými předměty byste udělali do povrchu dřeva díry a poškodili byste si tak
povrch výrobku.
Je doporučeno dřevo pro udržení hezkého vzhledu natírat bezbarvým olejem na dřevo
minimálně jednou do roka. Pokud se o dřevo nebude pečovat, časem Vám vybledne a
ztratí přirozenou jiskru původního nátěru .
Jak pečovat o kovovou konstrukci:
Jak jsem psal v odstavci KOV, jedná se o nátěr. Proto doporučuji utírat prach jemně
namokřeným hadříkem. Nepoužívejte žádná chemická čistidla. Stačí jen hadřík s čistou
vodou.
V případě odloupnutí barvy, z původního pozinkovaného materiálu se dá situace snadno
vyřešit.
Stačí si vzít malý štěteček a barvou určenou na kov přetřít. Vše pak bude zase jako nové .

