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D?evo je fantastický p?írodní produkt pochází z jehli?natých a listnatých strom?
Jehli?naté stromy
Tyto se nacházejí v nap?. v Nizozemsku a Skandinávii a jsou charakterizovány hlavn? rychlým r?stem, což je d?lá relativn? "m?k?í" než listnaté stromy.
P?íkladem jsou mod?ín, smrk, jedle a borovice.
Listnaté stromy
Tyto se nacházejí v nap?. Spojených státech, Evrop? a Asii a jsou charakterizovány pomalým r?stem, což znamená, že d?evo má tendenci být relativn? "tvrdší", než jehli?nany.
P?íklady tohoto jsou dub, mahagon, o?ech, b?íza, buk, t?eše? a další tropické tvrdé d?evo, jako je bangkirai, Sisam, atd..
Heartwood a Sapwood
Heartwood je d?evo z vnit?ní strany (jádra) stromu.
Sapwood je d?evo z vn?jší ?ásti stromu. V mnoha lesích, tam je jasn? viditelný rozdíl mezi sv?tlým “sapwoodem” a tmavším “heartwoodem”. V?tšina strom? v jejich mladistvé fázi nemají tmavé jádro, a veškeré d?evo ve stonku je sapwood. Stromy, které tvo?í “hearthwood”, zpravidla dosahují velmi vysokého v?ku, a jsou mnohem vyšší, než stromy bez “hearthwoodu”.
D?ev?ný nábytek je k dispozici v následujícím "složení":

Nábytek vyroben ze 100% masivního d?eva.
Desky na bázi d?eva potažené specifickou povrchovou úpravu. Panely skládajících se z d?ev?ných t?ísek a vláken, které jsou stla?ené
pod vysokým tlakem p?i výrob? (p?íklady zahrnují t?ískové desky, MDF nebo HDF).

M?žeme rozlišit následující povrchové úpravy (p?es desky na bázi d?eva):

Dýha (velmi tenká vrstva z pravého d?eva).
z tvrdého plastu (lamino v r?zných nepr?hledných barvách, také nazýváných HPL).
PVC fólie (fólie PVC s texturou d?eva).
Lakované MDF desky (MDF je vyhotoven v bílém nebo ?erném laku).
D?ev?ný nábytek (masivní nebo dýhovaný) m?že být barven a/nebo chrán?n r?znými výrobky, jako jsou nap?íklad:
Mo?idlo
Mo?idlo se používá k lé?b? neupraveného nábytku ze d?eva. To se vst?ebává do d?eva, takže d?evo má na barvu mo?idla.
Nap?íklad, dubový nábytek ?asto lé?eni mo?idlem. Barva mo?idla je znázorn?na ?íslem (E10, E20 až E70 ....).
E10 je velmi lehká, zatímco E70 je velmi tmavá. U ostatních druh? d?eva, jsou používány termíny sv?tlý, st?ední nebo tmavé. Mo?idlo barvy
d?ev?ného nábytku, ale neposkytuje žádnou ochranu proti domácímu použití. Chcete-li mít ur?itou úrove? ochrany, použijte nap?íklad vosk,
nebo olej.
Lak
Laky se používají na p?ebarvení a /nebo k ochran? nábytku od vodních skvrn a kroužk? od nápoj?. Laky jsou k dispozici v:
?irý v r?zných lesklých t?ídách, je matný, polomatný nebo leský).
transparentní lak (barvený lak, vzor d?eva z?stane viditelný po aplikaci)
matný lak (barvený lak, vzor d?eva již není viditelný po aplikaci).
Rady pro údržbu:
Woodclean (?istící prost?edek)
Matt polish (pro matné laky)
Elite polish
Furniture oil
Vosk
Vosk je obvykle aplikován na holý /nelé?ený nábytek, p?edbarevný a p?edvoskovaný nábytek. Volba vosku závisí na požadovaném vzhledu
nábytku. Vosk dává nábytku krásný, teplý, p?irozený vzhled. Je však nutné opakovat voskování pravideln?, aby byla zajišt?na ?ádná ochrana!
Rady pro údržbu:
Woodclean (?istící prost?edek)
Antique wax
Beeswax
Possibly Greenfix
Olej
V t?chto dnech, mnoho truhlá?ství aplikují olej na nelé?ený d?ev?ný nábytek. To dává d?evu p?irozený vzhled, a zaru?uje, že nábytek je
zachován a chrán?n proti každodennímu použití v domácnosti. Tento typ výrobku je obvykle založen na ln?ného oleje.
Tyto oleje jsou obvykle k dispozici v omezeném rozsahu barev.
Rady pro údržbu:
Woodclean (?istící prost?edek)
Greenfix (pro oleje, které "ztmavují")
Matt Polish (u p?írodního/?istého p?edolejovaného nábyteku)
Kleurolie = barevný olej (k dispozici v r?zných barvách)
Neošet?ené d?evo
Všeobecná shoda v t?chto dnech je to, že holý neošet?ený d?evo nábytek by m?l zachovat sv?j p?vodní, p?irozený vzhled. N?které formy
ochranného povlaku by ješt? m?ly být aplikovány na d?ev?ný nábytek, ale pokud jde o vzhled,m?ly by blížit p?vodní barv? a vzhledu d?eva v co
nejv?tší mí?e. To je zejména p?ípad dubovým nábytekem.
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Rady pro údržbu:
Teakfix
Natural Woodsealer
Greenfix (zintenziv?uje/ztmavuje barvu neošet?eného d?eva)
Poj?me se blíže podívat na n?kolik druh? d?eva.
Buk
Manu / Rotan
Dub
O?ech
Pine
Týk
T?eše?
Smrk
Smrk
Relativn? "m?kké" d?evo, ze stromu smrku (jehli?natých). Smrky jsou p?vodn? z Evropy a severní Asie. Smrk má hrubý vzor a je tém?? bílý až
sv?tle žlutohn?dý.
Borovice
Docela "m?kké" d?evo, narozdíl od smrku nebo borovice (jehli?naté). Tento strom je p?vodem z Evropy a severní Asie. Smrk má hrubý vzor a je
sv?tle hn?dý až bled? žlutohn?dý
Bukové d?evo
Relativn? "tvrdé" d?evo z buku (listnaté). Tento strom roste v Evrop?, západní Asii, Severní Americe a Japonsku. Bukové d?evo má jemný,
jednotný vzor a je bílé až sv?tle hn?dé barvy. Buk je používán zna?n? ve výrob? skandinávského nábytku.
Buk je r?žový až sv?tle ?ervený.
Dub
Velmi "tvrdé" d?evo, od starov?kého dubu (listnatý strom). Rozdíl m?že být d?lán mezi Evropským dubem a americkým dubem. Evropský dub
má st?ední až hrubý vzor textury a pohybuje se v barv? od žlutav? hn?dé až tmav? hn?dé. Americký dub má hrubý vzor a je (na?ervenalé)
hn?dé barvy. Dubové d?evo je charakteristicky velmi bohatý na kyseliny t?íslové (tanin). To zp?sobí, že mokrý dub se zm?ní v modro-?erný,
když p?ijde do kontaktu s železem a stane se sv?tle hn?dým, když p?ijde do kontaktu s m?dí nebo mosazí.
Vlašský o?ech
Relativn? "tvrdé" d?evo ze stromu o?echu (listnaté). Tento strom je p?vodem z Evropy, Asie a Ameriky. O?ech mí mírn? hrubý vzor a je sv?tle
šedav? hn?dý až tmav? hn?dý.
T?eše?
Relativn? "tvrdé" d?evo z t?eš?ového stromu (listnaté). Tento strom je p?vodem z Evropy, Asie, Kanady a Ameriky. T?eše? má jemný vzor a je
žlutohn?dé barvy, následn?se m?ní v ?ervenohn?dý.
Manou / Rattan
A druh rostliny p?ipomínajíci révu (také známý jako ratan) pocházející z Asie. Stonky mohou r?st až do vzdálenosti 150 metr? . Tvrdé, velmi
flexibilní a ekologicky šetrné d?evo. Všechny kusy nábytku vyrobené z ratanu jsou vyráb?ny ru?n?, a dodávají interiéru exotický vzhled.
Týk
Dostupné "tvrdé" d?evo z týkového stromu (listanté). Tento strom roste p?edevším v Indonésii a ruIndii. Týkové d?evo má st?ední až hrubou
textuy a je sv?tle hn?dé až zlaté hn?dé barvy. Povrch týkového d?eva je "m?kký" (mastný), protože obashuje n?co jako olej ve d?ev?. Vzhledem
k velkým klimatickým rozdíl?m mezi Asií a Evropou se d?evo rozpíná a smrš?uje. To znamená, že se trhliny mohou b?h?m práce roztáhnout a
zv?tšit. To také p?j?uje autentický charakter d?eva!
N?kolik definic:
Patina efekt
Tmavší barvy roh? a okraj? barevného nábytku.
Louhová lé?ba
Prost?ednictvím pono?ení v tzv. "louhové lázni" (z hydroxidu sodného a vody), jsou ve d?ev? aktivovány ur?ité živiny (hlavn? dub a borovice).
To dává d?evu jinou (louhový efekt) barvu. Louhová lé?ba je také užite?né pro odstra?ování starého laku.
Stejný efekt m?že být dosaženo použitím mo?idla!
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