Πληροφορίες για το προϊόν
Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας και ευχόμαστε να χαρείτε το γνήσιο έπιπλο Selva που μόλις
αγοράσατε.

Στο φύλλο χαρακτηριστικών του προϊόντος αναφέρονται διάφοροι
κωδικοί αριθμοί. Ανατρέχοντας στο υπόμνημα που ακολουθεί,
μπορείτε να βρείτε τα αντίστοιχα υλικά και τον τρόπο επεξεργασίας
τους.

A) = Φυσικά ξύλα και χειροποίητη κατασκευή
B) = Φινιρίσματα
C) = Ράφια
D) = Ταπετσαρισμένα έπιπλα

A) Φυσικά ξύλα και χειροποίητη κατασκευή

Η υψηλή ποιότητα των επίπλων μας βασίζεται στα υλικά κορυφαίας ποιότητας και στο μεράκι της
κατασκευής τους. Η δουλειά μας βασίζεται στα παραδοσιακά πρότυπα της χειροποίητης καλλιτεχνικής
κατασκευής. Η ποιότητα της χειροποίητης κατασκευής ήταν ανέκαθεν πρωταρχικό μας μέλημα, ακόμα και
στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Τα ασύμμετρα νερά του ξύλου είναι αυτό που αποδεικνύει τη γνησιότητα των
φυσικών υλικών. Οι ανεπαίσθητες ραγάδες, οι κόμποι και οι χρωματικές διακυμάνσεις είναι τυπικά
χαρακτηριστικά του αληθινού ξύλου. Το ξύλο είναι ένα φυσικό υλικό που απορροφά συνεχώς υγρασία
από τον αέρα και αντανακλά τις κλιματικές συνθήκες του χώρου. Γι’ αυτό το λόγο, τα έπιπλα δεν πρέπει
να εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλά ή υπερβολικά χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Διαφορετικά, το ξύλο
μπορεί ν’ αρχίσει να σκεβρώνει, να ανοίγει στις κολλημένες ενώσεις και να σχηματίζει ρωγμές. Οι
βέλτιστες κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου είναι υγρασία μεταξύ 45-55% και θερμοκρασία μεταξύ
18-23 °C. Η απόκλιση από αυτές τις τιμές για μικρό χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα κατά τους
χειμερινούς μήνες, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ωστόσο, οι ακραίες συνθήκες για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα θα πρέπει να αποφεύγονται. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε να υπάρχει στο χώρο ένα
θερμόμετρο και ένα υγρόμετρο.
Για τα μασίφ τμήματα των επίπλων χρησιμοποιούνται κυρίως τα παρακάτω ξύλα:
1.01
Λιριόδεντρο (Liriodendron tulipifera)
1.02
Κερασιά
1.03
Κόκκινη κλήθρα
1.04
Οξιά
1.05
Φράξος (Μελιά)
1.06
Σφένδαμος
1.07
Καρυδιά
1.08
Φιλύρα (Φλαμουριά)
1.09
Λεύκα
1.10
Έλατο
1.11
Βελανιδιά
1.13
Καστανιά
1.14
Πεύκο
1.15
Σημύδα
1.16
Φτελιά
1.17
Κλήθρα
1.20
Πεύκη ή κέμβρη (Pinus cembra)
1.21
Λάριξ
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Η ποιότητα ενός επίπλου δεν εξαρτάται τόσο από το είδος του υλικού, δηλαδή αν είναι από μασίφ ξύλο ή
από σύνθετα υλικά ξύλου, αλλά περισσότερο από την ποιότητα του υλικού και της κατασκευής του.
Χρησιμοποιούμε επικαλυμμένα πάνελ (μοριοσανίδες με καπλαμά), ινοσανίδες μέσης πυκνότητας (MDF),
πολύφυλλα κόντρα-πλακέ, 3φυλλα κόντρα-πλακέ και πλακάζ άριστης ποιότητας, ανάλογα με τις τεχνικές
απαιτήσεις και την προβλεπόμενη χρήση του επίπλου. Όλα τα υλικά υποβάλλονται σε δοκιμές όσον
αφορά τις επιπτώσεις τους στην υγεία και πληρούν τις αυστηρότερες οδηγίες της ΕΕ. Επιπλέον, δεν
επιβαρύνουν τους φυσικούς πόρους και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για τα προϊόντα αειφόρου
κατασκευής.
Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους καπλαμάδες από γνήσιο ξύλο:
2.01
Κερασιά
2.02
Καρυδιά
2.04
Οξιά
2.05
Σφένδαμος
2.06
Φράξος (Μελιά)
2.07
Λεύκα
2.08
Λεύκα σε πολλά φύλλα
2.09
Βελανιδιά
2.10
Έλατο
2.11
Ρίζα καρυδιάς
2.12
Ρίζα φράξου
2.13
Ρίζα μυρτιάς
2.14
Ρίζα σημύδας
2.15
Ρίζα καστανιάς
2.16
Ρίζα σφενδάμου (erable)
2.17
Ρίζα βελανιδιάς
2.18
Ρίζα λεύκας
2.19
Ρίζα φτελιάς
2.20
Καστανιά
2.21
Πεύκο
2.22
Σημύδα
2.23
Φτελιά
2.24
Κλήθρα
2.29
Λιριόδεντρο (Liriodendron tulipifera)
2.31
Πεύκη ή κέμβρη (Pinus cembra)
2.32
Λάριξ
2.33
Ροδόρριζα η πολυανθής (Bois de Rose)
Ένθετες διακοσμήσεις
Οι ένθετες διακοσμήσεις και οι μπορντούρες από φυσικό ξύλο γίνονται εξολοκλήρου με το χέρι. Οι
ένθετες διακοσμήσεις από σκληρό ξύλο υψηλής ποιότητας είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που
συντελούν στην ομορφιά των επίπλων μας.

B) Φινιρίσματα

Τα βερνίκια προστατεύουν την επιφάνεια των επίπλων. Τα στιλβώματα και τα βερνίκια που
χρησιμοποιούμε παράγονται αποκλειστικά για την εταιρεία μας. Ψεκάζονται και απλώνονται στο έπιπλο
προσεκτικά με το χέρι. Κατόπιν, και σε διαδοχικά στάδια, τα έπιπλα σκουπίζονται με το χέρι, λειαίνονται
με εξαιρετικά λεπτό ειδικό σύρμα, βουρτσίζονται και τέλος γυαλίζονται. Ακριβώς επειδή η επεξεργασία
γίνεται με το χέρι, μπορεί να διακρίνετε μικροσκοπικά γρατσουνίσματα, τα οποία είναι χαρακτηριστικά του
φινιρίσματος που γίνεται με το χέρι.
Για τα φινιρίσματα με όψη παλαίωσης εφαρμόζονται περίτεχνες τεχνικές σε κάθε έπιπλο ξεχωριστά, που
προσδίδουν στο έπιπλο όψη αντικέ. Τα φινιρίσματα που χρησιμοποιούνται για τις επιφάνειες των
τραπεζιών και των γραφείων περιγράφονται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και διακρίνονται εύκολα βάσει
του κωδικού αριθμού. Ο πρώτος αριθμός στην ενότητα Β) «Φινιρίσματα» αντιστοιχεί στο φινίρισμα του
σκελετού, ενώ ο δεύτερος αριθμός αντιστοιχεί στο φινίρισμα της επίπεδης επιφάνειας. Στα στιλπνά
φινιρίσματα μπορεί να σχηματιστούν μικρές γρατσουνιές κατά τη φυσιολογική καθημερινή χρήση και τον
καθαρισμό, ανάλογα με το υλικό και το έπιπλο. Είναι περισσότερο εμφανείς στα σκούρα χρώματα απ’ ό,τι
στα ανοιχτά. Οι μικρές διαφορές στο χρώμα οφείλονται στις φυσικές ιδιότητες του ξύλου και δεν μπορούν
να αποφευχθούν.
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Ιδιότητες των διαφόρων φινιρισμάτων:
3.01
Τα βερνίκια και τα στιλβώματα νιτροκυτταρίνης είναι το κλασικό φινίρισμα για επιφάνειες από ξύλο και
προσδίδουν στο έπιπλο ζεστασιά και λάμψη. Η αντοχή τους στους χημικούς παράγοντες, στο φως και
στις γρατσουνιές είναι ελαφρώς περιορισμένη.
3.02
Τα ακρυλικά βερνίκια είναι σχετικά ανθεκτικά σε εκδορές και γρατσουνιές.
3.03
Τα φινιρίσματα με βάση το κερί παράγονται από μελισσοκέρι και έλαια και προσδίδουν στο έπιπλο
φυσική λάμψη. Ένα τυπικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι στην επαφή αφήνουν μια μικρή ποσότητα κεριού
και, με το πέρασμα του χρόνου, το φινίρισμα αποκτά όψη παλαίωσης, αντικέ. Τα φινιρίσματα αυτά
διακρίνονται για το διακοσμητικό τους αποτέλεσμα και όχι τόσο για την αντοχή τους.
3.04
Τα βερνίκια με βάση το νερό (υδρολάκ) αναδεικνύουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του ξύλου και είναι
ιδιαίτερα ανθεκτικά σε εκδορές και γρατσουνιές.
3.05
Τα βερνίκια δύο συστατικών ή τα βερνίκια πολυουρεθάνης είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας, με υψηλό
βαθμό χημικής και μηχανικής αντοχής, ώστε να προσφέρουν μακροπρόθεσμη προστασία από τις
κλιματικές συνθήκες.
3.06
Τα αντικέ φινιρίσματα της Selva πραγματοποιούνται με πολλαπλά περάσματα με το χέρι, επιτυγχάνοντας
έτσι τα χαρακτηριστικά ενός πολύτιμου παλαιού επίπλου. Η αντοχή τους στα χημικά προϊόντα και στις
γρατσουνιές είναι ελαφρώς περιορισμένη: γι’ αυτό, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση και τη
φροντίδα αυτών των επίπλων.
3.07
Τα βερνίκια της Selva από πολυεστέρα εφαρμόζονται με το χέρι σε πολλά στάδια και προσδίδουν στα
έπιπλα ιδιαίτερη λάμψη. Αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά του ξύλου, ενώ παράλληλα παρέχουν και
κάποια χημική και μηχανική αντοχή.
3.08
Τα λάδια βελτιώνουν την εμφάνιση των φινιρισμάτων. Εφαρμόζονται με το χέρι και προσδίδουν στα
έπιπλα φυσική ζεστασιά και λάμψη. Χαρακτηρίζονται για το διακοσμητικό τους αποτέλεσμα, ενώ έχουν,
από τη φύση τους, μικρή αντοχή στη χημική και μηχανική καταπόνηση.
Οσμή
Κάθε υλικό έχει τη δική του ιδιαίτερη οσμή. Όπως όλοι γνωρίζουμε, κάθε νέο προϊόν μυρίζει «καινούριο».
Ανάλογα με το είδος του υλικού και τη σύσταση, η οσμή μπορεί να παραμείνει για εβδομάδες ή μήνες. Για
να περιορίσετε την οσμή, συνιστούμε να αερίζετε συχνά τους χώρους, αλλά και να περνάτε τα έπιπλα με
ένα πανί εμποτισμένο με αραιωμένο απορρυπαντικό ή ένα αποσμητικό του εμπορίου (χωρίς όξινες
ουσίες).

Γ) Ράφια

Όπως υποδεικνύεται στον κατάλογο, τα ράφια από ξύλο ή γυαλί είναι αφαιρούμενα και/ή ρυθμιζόμενα
καθ’ ύψος. Είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν μέγιστο φορτίο 100 kg/m2, ομοιόμορφα κατανεμημένο.
Ανάλογα με το υλικό και το μέγεθος, μία ελαφρά κάμψη των ραφιών είναι αναπόφευκτη και αποδεκτή
σύμφωνα με τα πρότυπα δοκιμών και αντοχής της ΕΕ, εφόσον δεν διακυβεύεται η ασφάλεια και η
λειτουργικότητα της διάταξης.
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08

Ράφι από ξύλο, πάχος 14 mm
Ράφι από ξύλο, πάχος 18 mm
Ράφι από ξύλο, πάχος 25 mm
Ράφι από γυαλί, πάχος 8 mm
Ράφι από γυαλί, πάχος 6 mm
Ράφι από ξύλο, πάχος 17 mm
Ράφι από ξύλο, πάχος 19 mm
Ράφι από ξύλο, πάχος 23 mm
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Γυαλί και τραπέζια από κρύσταλλο
Οι επιφάνειες από κρύσταλλο στα τραπέζια και τις κονσόλες, οι γυάλινες πόρτες χωρίς πλαίσιο και τα
ελεύθερα γυάλινα ράφια κατασκευάζονται από ειδικό σκληρυμένο γυαλί (μονόφυλλο γυαλί ασφαλείας).
Τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται στις πόρτες και στα πλαϊνά των βιτρινών κατασκευάζονται με τη
διαδικασία παραγωγής γυαλιού με επίπλευση (Float) και ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα,
καθώς και στο πρότυπο DIN EN 572. Οι γυάλινες επιφάνειες είναι ευαίσθητες στις γρατσουνιές, συνεπώς
πρέπει να λαμβάνετε τα μέτρα σας όταν ακουμπάτε ή σέρνετε επάνω αιχμηρά αντικείμενα. Το γυαλί
τύπου Float μπορεί επίσης να ραγίσει, εάν ακουμπήσετε επάνω καυτά δοχεία ή παγωμένα μπουκάλια
από την κατάψυξη. Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε καθαριστικά για τα τζάμια του εμπορίου.
Συναρμολόγηση
Η συναρμολόγηση των επίπλων πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικούς επαγγελματίες. Τηρείτε
επακριβώς τις οδηγίες συναρμολόγησης και ασφαλείας που επισυνάπτονται. Τυχόν εσφαλμένη
συναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.
Υπό ορισμένες συνθήκες, τα ψηλά και στενά έπιπλα μπορεί να ανατραπούν. Αυτά τα έπιπλα πρέπει να
στερεώνονται στον τοίχο με τα στοιχεία στερέωσης που παρέχονται ειδικά για το σκοπό αυτό. Οι
απαιτούμενες βίδες και τα καρφιά δεν παρέχονται διότι θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με τις ιδιότητες
του τοίχου στερέωσης. Αν χρειάζεται, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κατάστημα λιανικής πώλησης.
Φυλάξτε τις οδηγίες ασφαλείας και συναρμολόγησης.
Εσωτερικός φωτισμός
Ο εσωτερικός φωτισμός φέρει σήμανση CE και ανταποκρίνεται στις οδηγίες της ΕΕ για το φωτισμό
χαμηλής τάσης. Οι μετασχηματιστές διαθέτουν θερμικές ασφάλειες και, σε περίπτωση υπερθέρμανσης, οι
λαμπτήρες σβήνουν αυτόματα.
Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.

Δ) Ταπετσαρισμένα έπιπλα

Τα υλικά υψηλής ποιότητας και η προσεγμένη κατασκευή μάς επιτρέπουν να εγγυηθούμε την άριστη
ποιότητα των ταπετσαρισμένων προϊόντων μας.
Υλικά που χρησιμοποιούνται για τα ταπετσαρισμένα έπιπλα:
5.01
Κάθισμα: γέμισμα ψυχρού αφρού με ελαστικούς ιμάντες
5.02
Κάθισμα: γέμισμα ψυχρού αφρού με ατσάλινα ελατήρια (No-sag)
5.03
Κάθισμα: γέμισμα ψυχρού αφρού με ενσωματωμένα ελατήρια πάνω σε ελαστικούς ιμάντες
5.04
Κάθισμα: γέμισμα ψυχρού αφρού με ενσωματωμένα ελατήρια πάνω σε ατσάλινα ελατήρια
(No-sag)
5.05
Κάθισμα: γέμισμα ψυχρού αφρού και εσωτερικά ελατήρια πάνω σε ελαστικούς ιμάντες
5.06
Κάθισμα: μαξιλάρια από αφρό πολυαιθέρα με επένδυση από ακρυλικό/πούπουλο πάνω σε
ατσάλινα ελατήρια (No-sag)
5.07
Κάθισμα: υλικό ξύλου
5.09
Κάθισμα: αφρός πολυαιθέρα πάνω σε ατσάλινα ελατήρια (No-sag)
5.10
Κάθισμα: αφρός πολυαιθέρα πάνω σε ελαστικούς ιμάντες
5.11
Κάθισμα: αφρός πολυαιθέρα πάνω σε ελαστικούς ιμάντες και ελατήρια σπιράλ
5.12
Κάθισμα: μαξιλάρια από αφρό πολυαιθέρα με επένδυση από ακρυλικό/πούπουλο πάνω σε
ελαστικούς ιμάντες
5.14
Κάθισμα: αφρός πολυαιθέρα
6.01
Πλάτη: αφρός πολυαιθέρα υψηλής ποιότητας
6.02
Πλάτη: αφρός πολυαιθέρα υψηλής ποιότητας με ιμάντες
6.03
Πλάτη: αφρός πολυαιθέρα υψηλής ποιότητας, ατσάλινα ελατήρια (No-sag)
6.04
Πλάτη: αφρός πολυαιθέρα υψηλής ποιότητας με επένδυση από ακρυλικό/πούπουλο
7.01
Μαξιλάρια πλάτης/διακοσμητικά μαξιλάρια με γέμισμα από ακρυλικό/πούπουλο
7.02
Μαξιλάρια πλάτης/ διακοσμητικά μαξιλάρια με γέμισμα από dacron
7.03
Διακοσμητικά μαξιλάρια: γέμισμα από ίνες πολυεστέρα
7.04
Διακοσμητικά μαξιλάρια: γέμισμα από αφρό πολυαιθέρα υψηλής ποιότητας και εσωτερική
επένδυση
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Υφάσματα ταπετσαρίας
Προμηθευόμαστε τα υφάσματά μας από κορυφαίους Ευρωπαίους κατασκευαστές, ώστε να
ανταποκρίνονται πλήρως στα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την αντοχή στις εκδορές, την ανθεκτικότητα
των χρωμάτων στις τριβές και στο φως και να μην κομπιάζουν. Για τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε
υφάσματος, ανατρέξτε στα δειγματολόγια των υφασμάτων. Τα δέρματα που χρησιμοποιούνται για τα
ταπετσαρισμένα έπιπλα ανταποκρίνονται τους κανονισμούς για τη χρήση PCP.

Φροντίδα και συντήρηση
Έπιπλα
Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε μερικές απλές οδηγίες για να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τα έπιπλά σας
για πολλά χρόνια ακόμα. Η τακτική καθαριότητα (ξεσκόνισμα) είναι σημαντική. Λεκέδες από νερό ή
οινόπνευμα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως. Για επίμονους λεκέδες, εμποτίστε ένα βρεγμένο πανί με
λίγο βερνίκι επίπλων (χωρίς κερί) και τρίψτε απαλά τη λεκιασμένη επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά
προϊόντα καθαρισμού λεκέδων ή διαλύτες, γιατί μπορεί να βλάψουν ή να καταστρέψουν μόνιμα το
φινίρισμα του επίπλου. Αν έχετε αμφιβολία, απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία πριν επιχειρήσετε να
καθαρίσετε το έπιπλο. Έπιπλα με βαριά χρήση πρέπει να συντηρούνται με ειδικά προϊόντα για έπιπλα.
Σε όλα τα τραπέζια της SELVA πρέπει να τοποθετούνται μόνο τραπεζομάντιλα από 100% βαμβάκι. Αν
αυτό δεν είναι εφικτό, κάτω από το τραπεζομάντιλο πρέπει να τοποθετείται κάλυμμα από 100% βαμβάκι.
Υπό ορισμένες συνθήκες, τα συνθετικά τραπεζομάντιλα μπορεί να αντιδράσουν χημικά με το φινίρισμα.
Μην ακουμπάτε πηγές θερμότητας όπως ζεστά πιάτα ή συσκευές θέρμανσης φαγητών πάνω στο τραπέζι.
Ταπετσαρισμένα έπιπλα
Τα ταπετσαρισμένα έπιπλα SELVA κατασκευάζονται από νεανική ταπετσαρία και προσφέρουν άνεση και
χαλάρωση. Οι μικρές ζάρες που δημιουργούνται με τη χρήση είναι φυσιολογικές και επιθυμητές για τις
ταπετσαρίες αυτού του τύπου. Ο βαθμός ζαρώματος εξαρτάται από το εκάστοτε μοντέλο.
Οι καναπέδες και οι πολυθρόνες με αφαιρούμενα μαξιλάρια στο κάθισμα ή/και στην πλάτη μπορεί να
αλλάξουν σχήμα με τη χρήση. Για να επαναφέρετε τα μαξιλάρια στο αρχικό τους σχήμα, συνιστούμε να τα
χτυπάτε τακτικά.
Όπως όλα τα υλικά καθημερινής χρήσης, έτσι και οι ταπετσαρίες των επίπλων χρειάζονται τακτική
φροντίδα, καθώς εκτίθενται μόνιμα στη σκόνη και λερώνονται εξ επαφής. Για την τακτική φροντίδα και τον
καθαρισμό των ταπετσαρισμένων επίπλων από ακαθαρσίες που οφείλονται στην καθημερινή χρήση,
αφαιρείτε τη σκόνη περνώντας τα έπιπλα όσο το δυνατόν πιο συχνά με την ηλεκτρική σκούπα, με το
ξεσκονιστήρι ή με μια βούρτσα.
Για πιο σχολαστικό καθαρισμό ή για να αφαιρέσετε λεκέδες και έντονη βρωμιά, συνιστούμε να
απευθυνθείτε σε ειδικούς.
Η πίεση, η θερμότητα και η υγρασία του σώματος και του αέρα μπορεί να προκαλέσουν περισσότερο ή
λιγότερο εμφανή φθορά στις ταπετσαρίες (ιδιαίτερα στο βελούδο), επειδή αλλάζει φορά το πέλος
(γυάλισμα ή αποτύπωμα στο κάθισμα). Ο βαθμός φθοράς εξαρτάται από το μοντέλο.

Διάθεση απορριμμάτων

Λόγω της σύνθεσης των υλικών που χρησιμοποιούνται και της κατασκευής τους, τα προϊόντα Selva
μπορούν να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη απορρίμματα.

Εγγύηση

Η διάρκεια ισχύος και οι υποχρεώσεις που συνεπάγεται η παρούσα εγγύηση καθορίζονται από την
ισχύουσα νομοθεσία. Από την παρούσα εγγύηση εξαιρούνται:
- φυσικές μεταβολές στο ξύλο και στο φινίρισμα
- ακατάλληλη / υπερβολική χρήση
- τροποποιήσεις στην κατασκευή ή επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα
- λεκέδες και άλλες ζημίες λόγω βρωμιάς
- ζημιές λόγω ανωτέρας βίας
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- φυσιολογική φθορά
- λαμπτήρες
- θραύση κρυστάλλων ή καθρεπτών
- ζημιές που προκαλούν κατοικίδια ζώα

Κατασκευαστής

Selva 1968 Srl
via Innsbruck 23
I-39100 Bolzano (Italy)
www.selva.com
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