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Tuoteseloste 
  
Onnittelemme valinnastasi ja olemme varmoja, että hankkimasi alkuperäinen Selva-huonekalu tuottaa iloa vuosien 
myötä. 

 
 
Tuoteselosteessa näkyvien symbolien tai numerokoodien selitykset löytyvät 
alta. Ne selvittävät käytetyt materiaalit sekä niiden käsittelyn. 
 
 
 
 
 
A) = Työstö ja puut 
B) = Pintakäsittelyt 
C) = Hyllyt 
D) = Pehmustetut huonekalut 
 
 
 
 

A) Työstö ja puut 
Korkeatasoiset materiaalit ja niiden huolellinen työstö takaavat valmistamiemme huonekalujen laadun. 
Työskentelemme taidekäsityöläisperinteitä kunnioittaen, mikä korostuu huonekaluissamme myös pieniä 
yksityiskohtia toteutettaessa.  
 
Puu on luonnollinen materiaali, minkä vuoksi voit huomata huonekaluissamme esim. epäsäännöllisiä puiden syitä. 
Tämän lisäksi puussa olevat raot, oksakohdat sekä erilaiset värivivahteet ovat tyypillisiä luonnollisen puun 
ominaisuuksia. Puu on luonnonmateriaali, joka jatkuvasti imee itseensä ilmassa olevaa kosteutta ja heijastaa 
sisätilojen ilmastoa. Älä tämän vuoksi altista huonekaluja liialliselle kosteudelle tai kuivuudelle, tai puu voi alkaa 
käyristyä, liimakohdat voivat alkaa rakoilla tai voi syntyä halkeamia. 
 
Ihanteellisen sisäilman kosteuden tulisi vaihdella 45 ja 55 %:n välillä ja huoneen lämpötilan 18 ja 23 °C:n välillä. 
Mikäli olosuhteet poikkeavat edellä mainituista vain lyhyen aikaa (kuten esimerkiksi talvisin), siitä ei aiheudu 
vahinkoa, mutta suosittelemme, ettet käytä tai säilytä huonekaluja pitkiä aikoja edellä mainituista poikkeavissa 
olosuhteissa. Suosittelemme tämän vuoksi, että sijoitat huoneeseen lämpömittarin ja kosteusmittarin. 
 
Huonekalujen kovapuuosiin käytetään pääasiallisesti seuraavassa kuvattuja puutyyppejä: 
1.01 Amerikkalainen tulppaanipuu (toulipier) 
1.02 Kirsikkapuu 
1.03 Punaleppä  
1.04 Pyökki 
1.05 Saarni 
1.06 Vaahtera 
1.07 Pähkinäpuu 
1.08 Lehmus 
1.09 Poppeli 
1.10 Kuusi 
1.11 Tammi 
1.13 Kastanja 
1.14 Mänty 
1.15 Koivu 
1.16 Jalava 
1.17 Leppä 
1.20 Sembramänty 
1.21  Lehtikuusi 
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Tuotteen laatu ei riipu välttämättä käytetyistä materiaaleista eli siis siitä, käytetäänkö valmistukseen puusta 
jalostettuja materiaaleja vai kovapuuta, vaan ennen kaikkea käytettyjen materiaalien laadusta ja ammattitaidosta.  
 
Perinteiset viilutetut lastulevyt (lastulevypaneelit), keskitiheät kuitulevyt (MDF), vanerilevyt, kerroslevyt ja 
kimpilevyt ovat erittäin korkealaatuisia, ja niitä käytetään teknisten vaatimusten ja käyttötarkoituksen mukaisesti. 
Levyjen valmistusmateriaalit on testattu sen varmistamiseksi, etteivät ne ole terveydelle vaarallisia ja että ne 
täyttävät erittäin tarkat EU-direktiivit. Näiden materiaalien käyttö auttaa säästämään luonnonvaroja ja täyttää 
ympäristöä säästävien tuotteiden vaatimukset. 
 
Käytämme seuraavia luonnonpuupäällysteitä: 
2.01 Kirsikkapuu 
2.02 Pähkinäpuu 
2.04 Pyökki 
2.05 Vaahtera 
2.06        Saarni 
2.07 Poppeli 
2.08 Poppelisekoite (kerrospaneeli) 
2.09 Tammi 
2.10 Kuusi 
2.11  Pähkinäpuun juuri 
2.12  Saarnin juuri 
2.13 Myrtin juuri 
2.14  Koivun juuri 
2.15  Kastanjan juuri 
2.16 Vaahteran juuri (Erable) 
2.17  Tammen juuri 
2.18  Poppelin juuri 
2.19  Jalavan juuri 
2.20 Kastanja 
2.21 Mänty 
2.22 Koivu 
2.23 Jalava 
2.24 Leppä 
2.29 Amerikkalainen tulppaanipuu (toulipier) 
2.31 Sembramänty 
2.32 Lehtikuusi 
2.33 Ruusupuu 
 
Upotustyöt 
Luonnonpuista valmistettujen päällysteiden upotustyöt ja kierteitykset suoritetaan käsin. Jalopuusta valmistetut 
upotustyöt tekevät huonekaluistamme omaleimaisia ja erittäin kauniita.  
 
 
B) Pintakäsittelyt 
Lakkamaaleja tarvitaan huonekalujen pintojen suojaamiseen. Käytetyt lakkamaalit ja patinat tuotetaan 
yksinomaan meidän käyttöömme. Ne ruiskutetaan huonekalulle ja eri työstövaiheissa ne levitetään käsin, 
huonekalun pinta hiotaan ja käsitellään erittäin tarkasti hienorakeisella santapaperilla ja lopuksi pinta kiillotetaan. 
Tämän käsin suoritettavan työskentelyn yhteydessä huonekalun pintaan saattaa syntyä mikroskooppisen pieniä 
naarmuja. Nämä ovat tyypillisiä taidokkaille, käsityönä valmistetuille pinnoille. 
 
Kulumiskäsittely suoritetaan jokaiselle huonekalulle erikseen käsityönä. Tämä antaa huonekaluillemme 
ainutlaatuisen antiikkisen ilmeen. Pöytien ja kirjoituspöytien tasojen pintakäsittelyistä voit löytää tietoa 
numerokoodin avulla. Ensimmäisellä numerolla (kohta B, Pintakäsittelyt) viitataan rungon pintakäsittelyyn ja 
toisella numerolla pöytätason käsittelyyn. 
 
Kiiltäville käsitellyille pinnoille voi normaalin käytön ja puhdistuksen yhteydessä syntyä pieniä naarmuja. Nämä 
ovat tyypillisiä kullekin materiaalille ja tuotteelle. Naarmut voidaan huomata selvemmin tummilta kuin vaaleilta 
pinnoilta. Värissä voi olla pieniä vivahde-eroja johtuen puun luonnollisista ominaisuuksista. 
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Lakkamaalimme luokitellaan seuraavasti: 
3.01  
Nitroselluloosalakkaa ja patinaa käytetään perinteisesti puupintojen lakkaukseen, sillä ne antavat huonekalulle 
lämpöä ja kiiltoa. Kemiallisten aineiden, valon ja naarmujen kestokyky on rajallinen. 
3.02  
Akryyliset polyuretaanilakat tarjoavat suhteellisen hyvän suojan hankausta ja naarmuja vastaan. 
3.03  
Vahapohjainen pintakäsittely saadaan aikaan mehiläisvahan ja öljyjen sekoitteella, joka antaa huonekalulle 
luonnollisen kiillon. Yksi vahan tyypillinen ominaisuus: kosketuksen yhteydessä jonkin verran vahaa irtoaa 
pinnasta, jolloin vahalla käsitelty pinta näyttää ajan myötä käytetyltä ja näin antiikkiselta. Tämän käsittelyn 
vahvuus on pinnan koristeellisuudessa, ei sen kestävyydessä.  
3.04  
Vesipohjaiset lakat palauttavat puun luonnolliset ominaisuudet. Tämän lisäksi ne kestävät hankausta ja naarmuja 
erittäin hyvin. 
3.05  
Polyuretaanilakat, tai toisin sanoen DD-pinnoitteet, kuuluvat korkeatasoisiin suuren kemiallisen ja mekaanisen 
kestävyyskyvyn omaaviin lakkoihin ja muodostavat erinomaisen ja kestävän suojan ilmaston aiheuttamilta 
vaurioilta. 
3.06  
Selvan antiikkiviimeistely ja vanhanaikainen antiikkikäsittely saadaan aikaan useiden käsityönä suoritettavien 
käsittelyjen avulla. Kemiallisten aineiden ja naarmujen kestokyky on rajallinen, minkä vuoksi tällaisella 
pintakäsittelyllä varustettuja huonekaluja on käsiteltävä varovasti. 
3.07  
Selvan polyesterilakkojen levitys käsittää useita käsityönä tehtyjä vaiheita, joiden tuloksena on erittäin voimakas 
kiilto. Puun luonnollinen kauneus korostuu. Lakat tarjoavat tietyn suojan kemiallista ja mekaanista kulutusta 
vastaan. 
3.08  
Öljyt parantavat pintoja. Ne levitetään käsin, ja ne antavat huonekaluille luonnollisen lämpimän, säteilevän pinnan. 
Niiden vahvuus on pinnan kauneudessa. Kemiallisen ja mekaanisen kulutuksen sietokyky on luonnollisesti 
matalampi. 
 
Tuoksu  
Kaikilla aineilla on oma ominaistuoksu. Vasta valmistetut tuotteet tuoksuvat uudelta, kuten kaikki tietävät. Tämä 
haju voi kestää materiaalityypistä ja kokoamistavasta riippuen joko viikkoja tai kuukausia. Voit ehkäistä hajun 
aiheuttavat ongelmat tuulettamalla riittävän usein tai pyyhkimällä huonekalut laimennetulla pesuaineella tai 
kaupoista saatavalla hajunpoistoaineella (vältä happamien aineiden käyttöä).  
 
 
C) Hyllyt 
Kuten voit huomata myyntiluettelostamme, puisia tai lasisia hyllyjä voidaan liikuttaa ja/tai säätää eri korkeuksille. 
Niiden kapasiteetti tasaisesti jaettuna on korkeintaan 100 kg/m2. Materiaalista ja koosta riippuen hyllyt taipuvat 
luonnostaan hieman. Tämä on sallittua EU:n tarkastusta ja toleransseja koskevien säännösten mukaisesti, kunhan 
taipuminen ei heikennä huonekalun turvallisuutta tai toimivuutta. 
 
4.01 Puuhylly, paksuus 14 mm 
4.02 Puuhylly, paksuus 18 mm 
4.03 Puuhylly, paksuus 25 mm 
4.04 Lasihylly, paksuus 8 mm 
4.05 Lasihylly, paksuus 6 mm 
4.06 Puuhylly, paksuus 17 mm 
4.07 Puuhylly, paksuus 19 mm 
4.08 Puuhylly, paksuus 23 mm 
 
 
Lasipinnat ja -pöydät  
Lasipöytien tasot ja ulokkeet, raamittomat lasiovet ja avohyllyt on tehty karkaistusta erityislasista (yksinkertaisesta 
turvalasista).  
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Ovissa ja seinämissä käytetty lasi on valmistettu käyttäen float-menetelmää, ja se vastaa sekä eurooppalaisia että 
DIN EN 572 -säännösten vaatimuksia. Lasipinnat voivat naarmuuntua; älä aseta lasipinnoille tai vedä lasipinnoilla 
suojaamattomia teräväkulmaisia esineitä. Float-lasi voi vahingoittua ennen kaikkea siinä tapauksessa, että asetat 
sen päälle kuumia kattiloita tai jääkylmiä pulloja. Käytä puhdistukseen tavallisia kaupoista saatavia 
lasinpuhdistusaineita. 
 
Kokoaminen  
Vain asianomaisesti koulutettujen ammattihenkilöiden tulisi koota huonekalut. Noudata oheisia kokoamis- ja 
turvaohjeita. Virheellisesti kootuista huonekaluista voi olla seurauksena omaisuus- tai henkilövahinkoja. 
Epäsuotuisissa olosuhteissa korkeat ja kapeat huonekalut voivat kaatua. Ne täytyy kiinnittää seinään käyttäen 
mukana tulleita kaatumista estäviä turvamekanismeja. Tarvittavat ruuvit ja paisuntatulpat tulee valita sen mukaan, 
että ne soveltuvat huonekalun kiinnitykseen valitulle seinätyypille, minkä vuoksi niitä ei toimiteta huonekalun 
mukana. Ota yhteys jälleenmyyjääsi, mikäli kaipaat lisäohjeita. 
Säilytä kokoamis- ja turvaohjeet. 
 
 
Sisävalaistus 
Sisävaloilla on CE-merkintä ja ne vastaavat EU:n pienjännitevaatimuksia. Muuntimissa on lämpösulakkeet, joten 
mahdollisen ylikuumenemisen yhteydessä valaisimet sammuvat automaattisesti.  
Anna asennus ja huolto ammattitaitoisen sähkömiehen suoritettavaksi. 
 
 
D) Pehmustetut huonekalut 
Korkealuokkaiset materiaalit ja erittäin tarkka käsityö takaavat valmistamiemme pehmusteiden korkean laadun. 
 
Pehmusteissa käytetyt materiaalit: 
5.01 Istuinosa: kuminauhojen päällä olevat pehmusteet kylmämuotoillusta vaahdosta  
5.02 Istuinosa: S-muotoisten teräsjousien (no-sag) päällä olevat pehmusteet kylmämuotoillusta vaahdosta  
5.03 Istuinosa: kuminauhojen päällä olevat pehmusteet kylmämuotoillusta vaahdosta, jonka sisään on  
        kiinnitetty jouset  
5.04 Istuinosa: S-muotoisten teräsjousien (no-sag) päällä olevat pehmusteet kylmämuotoillusta vaahdosta,  
 jonka sisään on kiinnitetty jouset 
5.05 Istuinosa: kylmämuotoillusta vaahdosta valmistetut pehmusteet ja kuminauhojen päällä olevat jouset  
5.06 Istuinosa: tyynyt S-muotoisilla teräsjousilla (no-sag), jossa taipuisa vaahtomuovi, joka on päällystetty  
 untuva-akryyliseoksella 
5.07  Istuinosa: puumateriaali 
5.09 Istuinosa: taipuisa vaahtomuovi teräsjousilla (no-sag) 
5.10 Istuinosa: taipuisa vaahtomuovi kuminauhojen päällä  
5.11 Istuinosa: taipuisa vaahtomuovi kuminauhojen ja kierrejousien päällä  
5.12 Istuinosa: tyynyt, joiden pehmuste taipuisaa vaahtomuovia kuminauhojen päällä, päällystetty  

untuva-akryylipeitteellä 
5.14 Istuinosa: taipuisa vaahtomuovi 
6.01 Selkänoja: korkeatasoinen taipuisa vaahtomuovi 
6.02 Selkänoja: korkeatasoinen taipuisa vaahtomuovi hihnoilla 
6.03 Selkänoja: korkeatasoinen taipuisa vaahtomuovi, S-muotoiset teräsjouset (no-sag) 
6.04 Selkänoja: korkeatasoinen taipuisa vaahtomuovi, joka on päällystetty untuvaseoksella 
7.01 Selkänoja / irrotettavat tyynyt täytetty untuvaseoksella (untuva/akryyli) 
7.02 Selkänoja / irrotettavat tyynyt: Dacron-täyte 
7.03 Irrotettavat tyynyt: täyte polyesterikuitua 
7.04 Irrotettavat tyynyt: täyte korkeatasoista joustavaa vaahtomuovia, joka on päällystetty välikankaalla. 

 
Päällyskankaat 
Huonekaluissa käytettävät ja Euroopan parhailta tuottajilta hankitut kankaat vastaavat kaikilta osiltaan 
kulumiskestävyydelle, hankauskestävyydelle, valokestävyydelle sekä nyppääntymisen ehkäisylle asetettuja 
kansainvälisiä vaatimuksia. Tutustu huolellisesti päällyskankaiden ominaisuuksiin, jotka on selvitetty 
kangasnäytteissämme. Pehmustettujen huonekalujen valmistukseen käytetty nahka vastaa normin PCP- 
vaatimuksia. 
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Hoito ja huolto 
 
Huonekalut 
Huonekalujen hoidossa on syytä noudattaa seuraavassa annettuja ohjeita, jotta ne kestävät kauniina vuosien 
saatossa. Pyyhi huonekalujen pintaan kertyvä pöly säännöllisesti. Poista vesi ja alkoholitahrat välittömästi. Mikäli 
huonekalu on erittäin likainen, pyyhi lika pois varovasti huonekalujen hoitoon tarkoitettuun ja vahattomaan 
puhdistusaineeseen kastetulla pehmeällä kankaalla. Älä käytä tahranpoistoaineita tai hankaavia liuotinaineita, sillä 
ne saattavat vahingoittaa huonekalun pintaa erittäin pahoin. Ota yhteys huonekalumyyjääsi, mikäli kaipaat 
lisätietoja tuotteen hoidosta tai huollosta. Erittäin kovassa käytössä olevat huonekalut voidaan käsitellä erityisillä, 
tähän tarkoitukseen sopivilla huonekalunhoitoaineilla.  
 
Käytä SELVA-pöydillä ainoastaan puhtaasta puuvillasta valmistettuja pöytäliinoja. Vähintäänkin tulisi käyttää 
puhtaasta puuvillasta valmistettua alusliinaa. Epäsuotuisissa olosuhteissa lakkapinnat saattavat reagoida 
kemiallisesti synteettisten pöytäliinamateriaalien kanssa. Älä aseta pinnoille lämmönlähteitä kuten kuumia astioita 
tai elintarvikkeiden lämmityslaitteita ilman asianmukaista suojaa. 
 
Pehmustetut huonekalut 
SELVAN mukavat, kodikkaat pehmustetut huonekalut on verhoiltu arkikäyttöä varten. Päällysteisiin syntyy 
luonnollisesti pieniä laskoksia, joita voidaan pitää näiden huonekalujen ominaispiirteenä. Sohvien ja nojatuolien 
irralliset istuintyynyt ja selkänojan tyynyt saattavat muuttaa muotoaan käytössä. Ne on syytä tampata kevyesti tai 
pöyhiä alkuperäisen muotoiseksi säännöllisin väliajoin. 
 
Kaikkien muiden päivittäin käytettyjen tavaroiden tapaan myös pehmusteiden kankaat keräävät pölyä ja 
likaantuvat ajan myötä. Puhdista siis pehmusteet säännöllisin väliajoin. Poista pehmusteisiin päivittäisen käytön 
yhteydessä kerääntyvä kevyt lika ja pöly huolellisesti ja säännöllisesti joko pölynimurilla, mattopiiskalla tai harjalla. 
 
Anna perusteellinen puhdistus ja vaikeiden tahrojen ja lian poistaminen ammattihenkilön suoritettavaksi. Ruumiin 
paino ja kehon ja ilman kehittämä lämpö ja kosteus voivat muuttaa kankaan pintaa jonkin verran nukan 
painumisen vaikutuksesta (”takamuksen jättämä painauma”). Tämä on normaalia. 
 
 
Hävittäminen 
Selvan valmistamissa huonekaluissa käytetyistä materiaaleista ja tekotavasta johtuen huonekalut voidaan hävittää 
normaalijätteiden tapaan.  
 
 
Laatu 
Selva on yksi harvoista yhtiöistä, joille saksalainen huonekalusektorin laadun tarkkailuinstituutti Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel e.V. on antanut kultaisen M-merkin. Tämä tunnustus kertoo laadukkaista huonekaluista, 
jotka ovat läpikäyneet useita puolueettoman laatuinstituutin järjestämiä kokeita ja täyttävät kaikkein tärkeimmät 
laatuominaisuudet. RAL-laatumerkintä annetaan ainoastaan täysin virheettömille huonekaluille. RAL-
laatumerkinnällä varustettujen huonekalujen testauksessa on mitattu niiden valmistuksessa käytettyjä haitallisia 
aineita, huonekalujen laatua, kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä. Tällä laatumerkinnällä varustetut tuotteet valmistetaan 
ympäristön vaatimuksia kunnioittaen ja luonnonvaroja säästäen. Jotkin istuimet ja pehmustetut huonekalut 
vastaavat asianmukaisia korkeampia vaatimuksia koskien tulipalojen ehkäisynormeja. Tämän vuoksi ne ylittävät 
RAL-laatumerkinnän vaatimukset, jolla viitataan ainoastaan asuintiloissa käytettäviin huonekaluihin. 
 
 
Takuu 
Laissa määritellyt takuuajat ja -velvoitteet ovat voimassa.  
Tämän takuun piiriin eivät kuulu seuraavat:  
- puun tai pintakäsittelyjen luonnollinen muuttuminen  
- virheellisestä tai liian voimakkaasta käsittelystä tai käytöstä johtuvat vahingot 
- huonekalujen rakenteiden muuttamisesta tai valtuuttamattomien henkilöiden suorittamista toimenpiteistä  
   ohtuvat vahingot 
- tahrat tai lian aiheuttamat vahingot 
- kovakourainen käsittely 
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- normaali kuluminen 
- lamput 
- peilien tai lasien rikkoutuminen 
- kotieläinten aiheuttamat vahingot 
 
 
Valmistaja 
Selva Srl 
via Innsbruck 23 
I-39100 Bolzano, Italia 
www.selva.com 
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