
 

Witamy ponownie ! 

 Na wstępie chcemy bardzo podziękować za wybór naszych produktów. 

Mamy kilka istotnych wskazówek jak należy pielęgnować wyprodukowane przez nas meble aby 

można było cieszyć się nimi przez wiele lat. 

Chcielibyśmy powiedzieć wam parę słów o drewnie z którego wyposażenie twojego ogrodu 

zostało wykonane. Świerk skandynawski jest drewnem niezwykle odpornym na warunki 

atmosferyczne przez co coraz częściej zyskuję na swojej popularności jest również bardzo elastyczne 

na co każdy z nas zwraca szczególną uwagę, wytrzymuję nawet bardzo duże obciążenie. Świerk 

skandynawski to jasne drewno z lekko żółtawym zabarwieniem (nazywane jest drewnem białym). 

Kierunek włókien jest przeważnie prosty, częściowo występują mniejsze lub większe spirale. Zarówno 

rdzenie jak i pęcherzyki żywicy pojawiają się rzadko.  

Twoja rodzina i przyjaciele na pewno będą zachwyceni miejscem do wspólnego spędzania 

czasu powiemy ci zatem jak należy pielęgnować wasze meble. Przede wszystkim ze względu na 

zastosowanie żywego materiału który doskonale komponuje się w każdej przestrzeni należy 

zatroszczyć się o prawidłową impregnację. Zalecamy stosowanie impregnatów przed rozpoczęciem 

sezonu letniego przeznaczonych do drewna iglastego który  zadba o ich kondycje. Kiedy minie już 

czas na spędzanie długich chwil na świeżym powietrzu powinieneś zwrócić uwagę na ewentualne 

uszkodzenia. Jeśli takie występują to pamiętaj aby uszczelnić je ponownie, w szczególności gdy zbliża 

się pora w której często pojawia się deszcz śnieg i mróz. Pozostaje nam jeszcze wspomnieć o 

najważniejszym, mianowicie konstrukcji stalowej do której przymocowane są wasze wcześniej 

wypielęgnowane i zadbane deski. W tej kwestii nie pozostaje już wiele zmartwień wystarczy jedynie 

czasem przetrzeć stelaż wilgotną szmatką aby cieszyć się wspaniałym efektem zagospodarowania 

ogrodu. Jeśli zdarzy się sytuacja przy której farba się zarysuje bądź odpryśnie należy zastosować farbę 

antykorozyjną przeznaczoną do malowania stali.  

 

Dziękuję za poświęcony czas na zapoznaniu się tą krótką historią naszego dotychczasowego 

doświadczenia jeśli pojawią się jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości to jesteśmy tu dla Ciebie i 

serdecznie zapraszamy do kontaktu. 


