NATURALNE CECHY DREWNA
Drewno to materiał naturalny, którego największą
zaletą jest niepowtarzalność.
Trudno zatem uzyskać dwa takie same jego
kawałki, a co za tym idzie równie ciężko znaleźć
dwa identyczne meble drewniane.
Mimo, że będą do siebie podobne, to nigdy nie
będą identyczne.
Kupując drewniane meble, warto więc być
świadomym, że ich wygląd może nieznacznie różnić
się od tych prezentowanych w katalogach lub
oglądanych w salonach meblowych.
Nie oznacza to jednak, że jakiekolwiek odstępstwo
bądź nieregularność struktury, usłojenia, bądź
koloru drewna jest jego wadą.
Określa się to raczej jako naturalną, unikatową
cechę drewna.
A zatem, jakie naturalne cechy drewna
niesłusznie postrzegane są jako ich wady...

POŁYSK DREWNA
Połysk drewna zależy od jego:
- gatunku,
- gładkości,
- twardości,
- rodzaju przekroju drewna
- sposobu jego wykończenia.
Naturalne drewno nie posiada wyraźnego połysku.
Drewno iglaste i miękkie liściaste ma słabszy
połysk niż drewno twardych drzew liściastych.
Nawet mimo wygładzenia jego powierzchni.

CZY MOŻNA ZMIENIĆ POŁYSK DREWNA?

Połysk drewna można zmienić jedynie w pewnym
stopniu stosując różne zabiegi podczas
wykańczania jego powierzchni. Zaliczamy do nich
wygładzanie, lakierowanie lakierami bezbarwnymi
bądź woskowanie. Połysku drewna nie można
jednak całkowicie usunąć.

Połysk drewna uzależniony jest od różnorodnej budowy drzewa.
W drewnie dębowym, czy też bukowym tworzą się smugi, łuny,
plamy o wyraźnym połysku zwane "BŁYSZCZEM".

Błyszcze wyglądają trochę jak rozstępy i plamy - nie są jednak
wadą drewna, a jego charakterystyczną cechą.
Można je także spotkać w laminatach naśladujących wygląd
drewna, aby jak najbardziej odzwierciedlały rysunek naturalnego
drewna.
BŁYSZCZE W DĘBIE I BUKU

BARWA DREWNA
To jaki kolor ma drewno zależy od wielu czynników.
W drewnie mogą pojawić się naturalne, brązowe przebarwienia,
które przypominają:
- kresy (cięcie wzdłużne)
- plamki (cięcie poprzeczne)
Jest to wynik naturalnych właściwości drewna.
Sposób padania promieni słonecznych czy układ słojów ma duży
wpływ na postrzeganie barwy drewna, a w jego efekcie barwy mebla.
W niektórych przypadkach można uznać to jako wadę mebla, co jest
oczywiście nieprawdą i nie będzie mogło podlegać reklamacji.
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Barwa drewna zmienia się pod wpływem czynników atmosferycznych (światła, wilgoci, itp.) oraz
działania grzybów.
W wyniku procesów utleniania barwa świeżo ściętego drzewa ciemnieje, dlatego też polecamy
kupowanie w tym samym czasie elementów mających stanowić komplet mebli w jednym pomieszczeniu.
Dokupowanie kolejnych ich elementów po upływie czasu może być przyczyną różnego
wybawienia poszczególnych mebli, mimo że pochodzą z tej samej kolekcji i mają to samo wybarwienie
drewna.

SĘKI
Sęki są naturalną cechą drewna powstałą w pniu drzewa, w którym rosły gałęzie i zostały usunięte lub obumarły.
Klasyfikacja sęków jest bardzo szeroka. Należy jednak pamiętać, iż niektóre z nich są dopuszczalne w meblach

SĘKI
W meblarstwie popularna jest metoda wypełnienia miejsca po wycięciu sęku za pomocą FLEKA, czyli mniejszego
elementu drewna, dopasowanego i wklejonego w miejsce sęka.

GĘSTOŚĆ DREWNA A WPŁYW NA WYBARWIENIE

Należy pamiętać, iż drewno ma zmienną gęstość
włókna, co ma znaczący wpływ na ostateczne
wybarwienie mebla.
To kolejny już argument na to, iż nie ma dwóch
identycznych kawałków drewna

BIELE

Biel to obszar pnia, w którym odbywa się przewodzenie
wody z solami mineralnymi i gromadzenie substancji
zapasowych.
W przekroju poprzecznym pnia biel jest widoczny jako
jaśniejszy pierścień na obwodzie.

ZAPACH DREWNA
Specyficzny zapach drewna związany jest z zawartymi w
nim żywicami, olejkami eterycznymi, garbnikami,
tłuszczami.
W zasadzie drewno wydziela słaby zapach, który zanika w
miarę jego wysychania.
Należy pamiętać, iż proces lakierowania ma znaczący wpyw
na intensywność zapachu mebla. Aby go zniwelować zaleca
sie regularne wietrzenie pomieszczenia w pierwszym
tygodniu użytkowania.

DREWNO LITE A DREWNO KLEJONE
CZYLI JAKIE SĄ POMIĘDZY NIMI RÓŻNICE I CO TO TAK NAPRAWDĘ Z...

Kupując drewnianą szafę lub drewnianą komodę
oczekujemy, że będzie wykonana w całości (lub w
bardzo dużym stopniu) z drewna.
Tyły szaf, komód oraz spody szuflad firmy Drewmax
wykonane są ze sklejki drewnianej, a w przypadku
mebli sosnowych z płyty HDF.

KLEJONKA
Klejonka to jeden z najczęściej używanych w stolarce
materiałów. Jest to rodzaj płyt meblowych powstających w
wyniku klejenia ze sobą kilku części litego drewna.
Istnieje kilka metod produkcji klejonki.
Najpopularniejsza polega na łączeniu ze sobą poszczególnych
elementów za pomocą specjalnych ścisków, bądź prasy.
Firma Drewmax do łączenia elementów używa klejów
odpornych na wodę, co gwarantuje ich wytrzymałość, a co za
tym idzie ułatwia codzienne użytkowanie mebla.
To co na chwilę obecną jest używane jako „najbardziej
pożądane w marketingowym znaczeniu” lite drewno to…
klejonka łączona na długości

Na uwagę zasługuje zwiększona wytrzymałość
klejonki. Jest ona bardziej wytrzymała niż deska z
pojedynczego kawałka drewna.
Nie ulega paczeniu i wyginaniu. Nie pęka pod
wpływem naprężeń.
Nie trzeszczy nawet po długotrwałym
użytkowaniu.
Jest bardziej odporna na wilgoć.

Istnieje wiele rodzajów klejonki.
Najważniejszy podział to ten ze względu na technikę
wykonania:
* KLEJONKA LITA

RODZAJE
KLEJONKI,
A WYGLĄD
MEBLA

* KLEJONKA Z UŻYCIEM MIKROWCZEPÓW

PIELĘGNACJA DREWNA
CZYLI JAKIE SĄ POMIĘDZY NIMI RÓŻNICE I CO TO TAK NAPRAWDĘ ZNACZY...

Dawniej drewniane meble były synonimem luksusu - dzisiaj są
designerskim elementem wykończenia wnętrz w różnym stylu.
Decydując się na meble z drewna, musisz pamiętać o ich
odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji.
Kilka prostych kroków sprawi, że posłużą Ci przez długie lata i
zachowają estetyczny wygląd.
Czym czyścić drewniane meble?
Jak je odpowiednio zaimpregnować?
Czego unikać podczas codziennego użytkowania?
To najczęstsze pytania, które słyszymy od naszych klientów

CODZIENNE UŻYTKOWANIE

Drewno, z którego wykonane zostały nasze meble,
zostało poddane odpowiednim procesom suszenia.
Przeznaczone jest do użytku wewnętrznego.
Naturalne, lite drewno cały czas pracuje, co oznacza,
że w zależności od takich czynników jak temperatura,
wilgotność, czy sposób użytkowania mogą pojawiać się
na nim odkształcenia lub pęknięcia .

Aby zwiększyć jego żywotność oraz zabezpieczyć meble przed nadmiernym zużyciem i uszkodzeniami, należy
stosować się do kilku ważnych zasad:
Nie stawiaj bezpośrednio na blacie gorących lub zimnych naczyń
Gdy piszesz lub w jakikolwiek inny sposób wpływasz fizycznie na blat –
stosuj podkładki
W pomieszczeniu utrzymuj temperaturę między 18 a 23 stopni Celsjusza
oraz wilgotność powietrza na poziomie 40-60%. Jeśli masz w mieszkaniu
ogrzewanie podłogowe, ustaw meble na filcowych podkładkach
Nie stawiaj mebli w pobliżu źródeł ciepła takich jak: grzejniki, piece lub
piekarnik
Regularnie przecieraj kurze
Nie narażaj mebli na kontakt z wodą - gdy zdarzy Ci się co rozlać, zadbaj
to, by natychmiast wytrzeć plamę do sucha
Zabrudzenia usuwaj na bieżąco

Jedną z największych zalet mebli
drewnianych jest ich oryginalność.
Nie ma dwóch takich samych egzemplarzy
półek, stołów lub łóżek drewnianych.
Choćby konkretne meble były wykonane z
tego samego rodzaju drewna, usłojenie
poszczególnych fragmentów będzie różne.
Meble drewniane, jeśli tylko są
odpowiednio użytkowane, mogą służyć
kilkadziesiąt lat!
Warto także pamiętać o tym, że meble
drewniane nie przepadają za wilgocią.
Niewytarte krople mogą wdrążyć się
wewnątrz i pozostawić na powierzchni
nieestetyczne plamy.

Dziękujemy

