
 

                                                                                           

Masivní nábytek z buku a dubu, vlastnosti a ošetřování. 

Buk a dub jsou nejkvalitnější listnaté dřeviny pro výrobu nábytku. Je to přírodní materiál, který má svůj 
charakter, vyzařuje a předává pozitivní energii. Nábytek z těchto dřevin patří mezi nejkvalitnější a při 
správném zacházení a udržování je schopen sloužit i více generacím. Buk je dřevo světlejší, dub 
tmavší s výraznější kresbou. Jádrový buk ukazuje v kresbě dřeva i záběhy tmavého jádra stromu. 
Divoký dub je standardní dub, kde při výběru materiálu jsou připuštěny drobné suky, praskliny a 
záběhy. Ty jsou následně zaplněny hnědým mimořádně kvalitním tmelem. To zvýrazňuje přirozenou 
strukturu a krásu dřeva a každý kus nábytku se tak stává jedinečným. 
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Nábytek z buku a dubu je dále povrchově upravován napouštěním olejem nebo lakováním. 

Olejovaný nábytek: 

Dřevo jako přírodní materiál přirozeně olej absorbuje. Použité oleje Adler pronikají hluboko do dřeva, 
ponechávají dřevní póry otevřené, přitom zvýrazní kresbu materiálu a vytvářejí sametový, na omak 
příjemný povrch. Nábytek povrchově upravený olejem vyžaduje pravidelnou péči a šetrné zacházení. 
Vyhněte se pokládání horkých, těžkých, ostrých nebo vlhkých předmětů přímo na povrch dřeva. 
Nábytek neotírejte suchým hadříkem, lépe vlhkým měkkým vlněným hadříkem. Skvrny způsobené 
potravinami nebo nápoji je třeba okamžitě otřít, lépe odsát kuchyňskou utěrkou, aby jejich barevné 
pigmenty nemohly proniknout do dřevních pórů. Drobné opravy lze rovněž provést jemným 
selektivním přebroušením. Jednou za čas je třeba nábytek očistit a opětovně naolejovat. Za tím 
účelem lze zakoupit speciální čistící a regenerační prostředky na údržbu olejovaných ploch, například 
sadu ADLER Legno Pflegeset, která obsahuje vše potřebné. 

Lakovaný nábytek: 

Moderní lakované povrchy nabízejí optimální ochranu dřeva a učiní jej maximálně odolným 
v chemickém i mechanickém ohledu. Nově vyvinutý lak Adler na vodní bázi dotváří matný přirozený 
vzhled dřeva a plně odpovídá současným trendům směrem k přírodním povrchům. Nábytek se snadno 
ošetřuje a čistí a zůstává roky krásný.  

 


