
 

 

Návod pro použití a ošetření stolů s masivní 
dřevěnou deskou a epoxidovou pryskyřicí 
Stoly slouží pouze ke stolování. Nelze je jakkoli jinak zatěžovat např. 
pokládáním nevhodných předmětů (horkých hrnců, předmětů s hrubým 
povrchem atd.), stoupáním a klečením – to může zapříčinit poškození 
výrobku s možným úrazem. 

Na ošetření stolů je zakázáno používat chemická rozpouštědla 
(trichloretylen, aceton, benzin apod.). Stoly nesmí přicházet do přímého 
styku s vodou nebo být umístěny ve vlhkém prostředí. Nesmí být také 
vystaveny přímému slunečnímu záření – to způsobuje změny barevného 
odstínu olejovaných ploch. Změny textury, drobné barevné odchylky  
a přirozené růstové vady nejsou závadou, ale naopak dokladem 
přírodního charakteru dřeva. Prach na stolech odstraňujte měkkou, 
suchou a čistou prachovkou. Při větším znečištění použijte čistící 
prostředek určený pro dřevěné olejované povrchy – např Rubio Monocoat 
Surface Care. Při použití postupujte přesně podle návodu uvedeného  
na zakoupeném výrobku.  

Doporučujeme stolové desky pravidelně ošetřovat údržbovým olejem 
Rubio Monocoat Universal Maintenance oil – dle návodu k použití 
výrobce. Všechny vruty a šrouby je vhodné po prvních 60 dnech užívání 
výrobku dotáhnout. Jejich následnou pravidelnou kontrolou  
a dotahováním docílíte zvýšené životnosti a celkové pevnosti stolů. 
Dřevěné stolové desky není možné používat ani skladovat v interiérech  
s příliš vysokou vlhkostí vzduchu. Jedná se i o nové nebo rekonstruované 
interiéry, které ještě nejsou, po dokončení stavebních prací dostatečně 
vyschlé! Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené  
v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou 
manipulací s výrobkem. 



 
 
 
Instructions for use and treatment of tables with a 
solid wooden board and epoxy resin 
 
Tables are for dining only. They cannot be burdened in any other way, 
e.g. by placing unsuitable objects (hot pots, objects with a rough 
surface, etc.), climbing and kneeling - this can cause damage to the 
product and possible injury. 
 
It is forbidden to use chemical solvents (trichlorethylene, acetone, 
gasoline, etc.) to treat the tables. The tables must not come into direct 
contact with water or be placed in a humid environment. They must also 
not be exposed to direct sunlight - this causes changes in the color 
shade of the oiled surfaces. Texture changes, minor color variations and 
natural growth defects are not a defect, but rather evidence of the 
natural character of the wood. Remove dust from tables with a soft, dry 
and clean duster. In case of heavy soiling, use a cleaning agent 
designed for wooden oiled surfaces - eg Rubio Monocoat Surface Care. 
When using, proceed exactly according to the instructions given on the 
purchased product. 
 
We recommend regularly treating table tops with maintenance oil Rubio 
Monocoat Universal Maintenance oil - according to the manufacturer's 
instructions for use. All screws and bolts should be tightened after the 
first 60 days of using the product. Their subsequent regular inspection 
and by tightening you will achieve increased durability and overall 
strength of the tables. Wooden table tops cannot be used or stored 
indoors 



with too high air humidity. These are also new or reconstructed interiors 
that are not yet sufficiently dry after the completion of construction 
work. Please note that if the instructions contained are not followed 
in this manual, the manufacturer is not liable for any damage caused by 
improper handling of the product. 
 


