
Příručka a péče o Chíchester nábytek
lnformace

Jsme potěšení, že jste si ke koupi Wbrali jeden z našich kousků nábytku Chichester. Ať jiŽ je to klasický jídelní stŮl nebo

elegantní, samostatně stojící kabinet, jsme si jisti, že budete s koupí nábytku Chichester nadŠenÍ!

Abyste z tohoto produktu od Neptue získalijen to nejlepší, prosím, přečtěte si následující návod na péČi. Prosím

uchovejte tento dokument pro budoucí potřebu.

oŮlržlrÉ upozoRNĚNÍ: Veškerý nábytek by měl být vyzdvihnut a přenesen, raději neŽ přetaŽen, aby se

za brán i lo poškozen í r4írobku nebo plochy, kde jej využíváte.

agíeliély

Vrchní desky z masivního dubu

Vrchní desky jsou vyrobeny z masivního dubu, jež je známý svou neobyčejnou pevností a odolností a Pro tYto

vlastnosti byl oceňován již od středověku, Pokud zaznamenáte nějaké potíže, jako například malé Prasklinky a PohYb

dřeva, toto je zcela normální a je to rnýsledkem stabilizace tohoto přírodního materiálu v normálním domácím ProstředÍ.

Konstruke

Rámy jsou vyrobené z palisandru, což je tvrdé dřevo, známé pro svou vysokou pevnost a stabilitu. OPět mŮŽete

zaznamenat potíže, jako například malé prasklinky a pohyb dřeva, toto je ale naprosto běŽně a je to \^Ísledkem

stabilizace tohoto přírodního materiálu v normálním domácím prostředí.

Dveřní panely

Dveřní panely jsou vyrobené z překližky, díky její pevnosti, odolnosti k prasklinám a zmenŠenÍ.

(ování

Dveřní panty jsoutvořeny tradičními kloubouými chromovanými závěsy, dveře se zavírají na tradiČní

válečkové zarážky a tím garantují dlouhodobou vlikonnost.

hutÍtová úpnm - lsoguard

Dubové povrchy u kolekce Chichester jsou ošetřené bezbarrnim přírodním olejem tzv. lsoguardem. Toto je jedineČný

produkt, jež dodává velmi vysokou úroveň ochrany nábytku, a zároveň zachovává přírodní krásu dřeva. lsoguard je

navržen tak, aby pronikl do povrchu dřeva a spojil se s každým vláknem dřeva na molekulární Úrovni.

lsoguard ochrání dubov,ý povrch proti většině skvrn, včetně těch od vody, čaje, kávy, perlivých nápojŮ, octa, olivového

oleje, mléka, citronové šťávy. Doporučujeme otřít skvrny ihned při potřísnění a také velmi doporuČujeme pouŽÍvat

podložky a podtácky při pokládání předmětů na povrch kabinetů a stolů.

polrchová barva
povrchová barva je akrylická, matná, na bázi vody, jež nabízí vysokou flexibilitu pro změny barev nebo jednoduŠe Pro
uchování konečné úpravy. Nábytek může být kdykoliv znovu natřen.

Standardní barva kolekce Chlchester ie Shingle, u koupeIen a ložnicového nábytku je to barva Shell.

Můžete si od Neptune přetřít za poplatek i z dalších 28 barevných odstínů.

Konstrukční spoje
Kolekce Chichester zapojuje tradiční a nejlepší metodu spojení pomocí dlabů a čepŮ, jež jsou připevněny pomocí
poslední technologie moderních lepidel. Následně je navrtáno na hmoždinky, což zaručuje pevnou konstrukci, jeŽ

vydrží léta. Dveře a zásuvky jsou zasazené do vlastních dřevěných rámů a ručně broušené pro dokonalé padnutÍ.

Zásuvkyjsou vyrobeny pomocítradiční metody rybinového propojování, což dodává nejen vlastnosti vysoké odolnosti,

ale také přírodní krásu každému kousku.

Běžce pro zásuvky - kolejnice

Zásuvky Chichester mají nosnost až 30Kg, Běžci umožňují vyjmutí zásuvkového boxu skrz rychlé uvolnění Červených

přepínačů, jež jsou umístěné na spodní straně každé zásuvky, na předním rohu. Také můžete upravit Wšku zásuvky,

abyste zajistili dokonalý provoz a správnou mezeru mezi korekčním tělískem a předním dílem zásuvky.


