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Shrnutí a technické specifikace

 → 9 modelů stolů, 2 modely židlí a lavic
 → Výrobky jsou určeny pro interiéry – neumísťujte je ven a ani do zimních zahrad
 → Nabízíme olejované tvrdým voskovým olejem Osmo, popř. smokování nebo 
bez povrchové úpravy

 → Na stoly ošetřené olejem nepokládejte horké hrnce s šálky bez podložky
 → Pravidelná údržba je nezbytná, viz níže
 → Kontrolujte vlhkost vzduchu, optimální je 45–65 %

Údržba olejovaných stolů 
Běžná denní péče: doporučujeme suché čištění – otírejte prachovkou nebo 

mírně vlhkým hadříkem, doporučujeme čisticí přípravky Osmo, nečistěte 
parou, nepoužívejte běžné čisticí prostředky.

Rozlitá tekutina: co nejrychleji setřete ze stolu, aby nedošlo k vsáknutí  
do povrchu.

Lokální malé opravy (drobné škrábance): použijte originální Osmo tvrdý 
voskový olej, upozorňujeme, že v případě barevných olejů může být oprava  
po nějakou dobu viditelná. 

Hlubší a velké opravy: obraťte se na odborníka.

Model Vysoké (78 cm)
(do kuchyní a jídelen)

Nízké (45–50 cm)
(do obývacích pokojů)

Herberg
70/80/90/100 × 100 cm
70/80/90/100 × 150 cm
70/80/90/100 × 200 cm
70/80/90/100 × 250 cm
70/80/90/100 × 300 cm
150 × 150 cm – čtverec
200 × 200 cm – čtverec
Ostatní typy a rozměry stolů na poptávku

Chocks
Kasteel
Ridder

Gasthaus
Modern

Cube
Boeren

Klooster

Lavice
40 × 45 × 100 cm
40 × 45 × 150 cm
40 × 45 × 200 cm
40 × 45 × 250 cm
40 × 45 × 300 cm

Lavice  
s opěradlem

Ceny výrobků jsou k dispozici v souhrnném ceníku. 

ESCO Podlahy s. r. o.
Blatenská 267, 38731 Radomyšl | Česká republika
Tel.: 00420 380 424 213/218/219 | Mobil: 00420 603 155 823 | Fax: 00420 383 411 217
E-mail: podlahy@escopodlahy.cz
www.escopodlahy.cz


