
Дървесината е естествен материал, който е в постоянно взаймодействие с обкръжаващата 
среда. Различни цветове и структури, малки пукнатини, леко осукване, остатъци от смола и 
чворове са характерни особености на естествената дървесина и не могат да бъдат избегнати. 
Напротив, именно те придават характера на мебелите и всеки брой е уникален. Тъй като всяко 
дърво е уникално (така както всяко живо същество), всяка дървесна плоскост е единствена по 
рода си що се отнася до структура, цвят и шарка.

МЕБЕЛИ ОТ ЕСТЕСТВЕНА ДЪРВЕСИНА

Цветови и структурни разлики при масивната дървесина
Мебели, които се поръчват в различни поръчки и произведени по различно време, винаги ще 
се отличават едни от други. Цветови отклонения в надлъжно и напречно отрязаните 
плоскости от едно и също дърво също са нещо абсолютно нормално.

ВАЖНО
Ако желаете или Ви се налага да поръчате допълнителни модули, или детайли, то моля 
имате предвид, че в следствие на естествените процеси на оксидация и въздействие на  
светлината, дървесината търпи леко цветово изменение (избледняване) на повърхността. 
Не бива да поставяте прекалено тежки предмети, с остри ръбове, влажни, горещи или 
оцветяващи предмети и материали, които могат да причинят механични или химически 
повреди на повърхността.

ЦВЕТОВИ И СТРУКТУРНИ РАЗЛИКИ

Правилната грижа за повърхностите може значително да увеличи продължителността на 
живота на мебелите. Обработката на повърхностите с комбинация от натурални масла и вакса 
на растителна основа им позволява да „дишат“ и подобравя климата. Третираните плоскости 
са антистатични и предотвратяват отлагането на прах и замърсявания по повърхностите. 

ГРИЖА ЗА МЕБЕЛИТЕ

За да запази визията и качеството на мебелите е препоръчително третирането им на всеки 
6-8 месеца. Нанасяйте фин слой натурални масла с мека кърпа /не абразивна/ и втривайте 
равномерно по посока на фладера. Полирайте със суха памучна кърпа. Повърхноста омеква 
и заблестява.

ПОДДРЪЖКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

М
ЕБ

ЕЛ
И

 О
Т 

ЕС
ТЕ

СТ
ВЕ

Н
А

 Д
Ъ

РВ
ЕС

И
Н

А



Дървесината е естествен материал, който е в постоянно взаймодействие с обкръжаващата 
среда, като постоянно поема влажността на въздуха и в последствие я отдава обратно. 
Въпреки обработката суровият дървен материал реагира на температурни промени и се 
адаптира. Разлики в цветовете, структурата, или малки пукнатини са възможни последстивя 
от условията на обкръжаващата среда и микроклимата в помещенията.
За помещения с централно отопление се препоръчва поддържане на отностителна влажност 
между 45% и 55% и температура на въздуха от 18 до 23 °C. В този диапазон влажността на 
дървесината е между 7 и 10%, което минимизира изменението и, в следствие на отдаване или 
поемане на влага.
В зависимост от конструкцията, колебанията в следствие на промени във влажността, могат 
да бъдат съобразени в допуска, без да доведат до изменения. 
Дългосрочни отклонения могат да доведат до пукнатини, промяна в размерите, скъсяване 
или посукване на плоскостите. Особено през отоплителния сезон, влажността на въздуха в 
помещенията намалява. 
Чрез проветряване, поставяне на съдове с течност за изпарение или апарати за овлажняване, 
влажността се повишава отново и дървения материал се връща към първоначалната си 
форма. Препоръчваме използване на термометър и влагомер в помещението, за да се следят 
точно стойностите.

ОПТИМАЛЕН МИКРОКЛИМАТ 
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