
Doporučujeme vždy dodržovat pokyny výrobce produktu pro povrchovou úpravu. 

 

Tepelně upravená borovice s certifikací PEFC použitá v modulové sestavě kuchyni Muurikka Premium 

je krásným a ekologickým dřevěným materiálem, který si při správném zacházení zachovává svou 

původní barvu a prvotřídní stav po dlouhá léta. Z tohoto důvodu doporučujeme provádět údržbu na 

povrchu tepelně upravených dřevěných dílů, pokud je výrobek na místě, které je vystaven 

povětrnostním vlivům jako je sluneční světlo, vlhkost a voda. Kromě zachování původní barvy dřeva, 

povrchová úprava také omezí tříštění, ke kterému dochází u dřevěných materiálů přirozeně v průběhu 

času. Pokud nejsou kuchyňské povrchy ošetřeny, tak časem vlivem UV záření zešediví. Popelavě šedá 

barva je také stylová a přímo nesnižuje odolnost tepelně upraveného dřeva vůči hnilobě. 

Pokud chcete zachovat hnědou barvu dřeva, měli byste povrchy ošetřit, jakmile začnete modulovou 

kuchyni Muurikka Premium používat. Doporučujeme použít UV odolný, ekologický a netoxický 

přípravek na povrchovou úpravu jako je Osmo-Color Ecogarden. Pro zachování barvy byste měli 

povrchovou úpravu opakovat přibližně každé 2 roky. Samozřejmě doba závisí na místě a podmínkách 

skladování. Na dřevo můžete také nanést vrstvu barvy, která však zakryje přirozenou barvu dřeva.  

Vezměte prosím na vědomí, že povrchy modulových kuchyní Muurikka Premium nejsou určeny k 

použití jako prkénka a pokud je takto použijete, budou se na nich přirozeně vytvářet škrábance a 

hrbolky. Pokud chcete zpracovávat/krájet přímo na povrchu, ujistěte se, že používáte vhodný přípravek 

na povrchovou úpravu. Neupravené tepelně upravené dřevo neobsahuje žádné toxické látky. 

 

Upozorňujeme, že pravidelné čištění letní kuchyně výrazně prodlužuje její životnost.  

Po použití setřete z povrchů letní kuchyně případné mastnoty a jiné skvrny od jídla vlhkým hadříkem.  

Povrchy také pravidelně otírejte, abyste je udrželi v čistotě od pylu, prachu a jiných polétavých částic.  

V případě potřeby přidejte do čisticí vody malou dávku běžného čisticího prostředku.  

Letní kuchyni nedoporučujeme skladovat na dešti bez ochranného krytu.  

Pokud výrobek není delší dobu používán doporučujeme použít ochranný kryt, a to i v zakrytých 

prostorech.  


