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Všeobecné záručné podmienky na exteriérové dreviny – decking 

bangkirai, massaranduba, ipe, merbau, cumaru („exotické dreviny“) 

 

Záruka na drevený decking z exotických / tuzemských exteriérových drevín je v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 
Zb. v znení neskorších predpisov 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na životnosť dreviny, to znamená, že sa drevo nerozpadne, 
zostane rovnako tvrdé a funkčné pri použití v exteriéri. 

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté neodbornou montážou exteriérových drevín - skrútenie drevín, ohnutie, 
prasknutie... Kupujúci je povinný si pri preberaní tovar dôkladne prezrieť pri čom je poučený, čo sa za vady považuje a po 
zistení skrytých vád tento tovar na mieste vymeniť. Záruka sa taktiež nevzťahuje na zmeny exteriérových drevín spôsobené 
nesprávny skladovaním kupujúceho. 

 
 

DECKING - EXOTICKÉ DREVINY 

� Exteriérové exotické dreviny sa dovážajú v kvalite „Standard & Better“ - táto kvalita dovoľuje malé praskliny na koncoch 
jednotlivých dosiek (nie je pravidlom) a neodmysliteľné malé dierky „pinholes“ -  pozostatok po škodcoch, ktorí sa 
samozrejme v spracovanom dreve už nevyskytujú. Tj. stopy po červotočoch (škodcoch) do max. priemeru 2 mm a 
zdravé hrče dohladka zhobľované do max. priemeru 5 mm do 1/4 šírky sú miestami povolené. Skupinové stopy po 
červotočoch nie sú povolené. 

� Exotické dreviny1 obsahujú tanín, ktorý môže byť mierne vyplavovaný z dreva napr. dažďom vo forme hnedej tekutiny, 
preto je potrebné zabrániť kontaktu dreva s omietkami, tehlami alebo ďalšími krytinami. 

� Taktiež je potrebné zabrániť kontaktu exotického  dreva  zo železnými predmetmi, ktoré vytvárajú šedo-čierne škvrny a 
zabrániť kontaktu s látkami a predmetmi, ktoré spôsobujú koróziu. Na spoj používať len odporúčané spojovacie 
materiály určené pre tieto dreviny (napr. nerez) 

� Drevo je prírodný materiál, ktorý má svoje prirodzené vlastnosti a počas životnosti neustále pracuje.  Za vady dreva nie 
sú   považované  dierky po škodcoch, farebné odlišnosti, živičné kanáliky, dodatočné ohnutie, praskliny, objemové 
zmeny dosiek vplyvom vonkajšej vlhkosti a teploty,  tepelná a vlhkostná dilatácia dreva. Uvedené javy nie sú 
predmetom záruky. Možná krivosť (spôsobená prirodzeným vplyvom) a mechanické poškodenie dosiek sú povolené do 
7% dodaného množstva 

� Garancia ďalej  neplatí na zosivenie dreva vplyvom poveternostných podmienok, ani na to, že niektoré kusy dreviny sa 
môžu skrútiť. Exotické exteriérové dreviny reagujú na poveternostne vplyvy, výsledkom tohto procesu sú drobné 
trhliny, ktoré sa po čase objavia na povrchu. Tieto nemajú žiadny vplyv na kvalitu dreva a nie sú predmetom záruky. 
Exteriérové dreviny odporúčame natierať 2x do roka vhodnými olejmi, čím sa zabraňuje spomínanému zosiveniu dreva 

 
 
Garancia platí iba pri montáži špecializovanou, autorizovanou firmou. 
Garancia neplatí na farebnú zmenu dreva - zosivenie dreva, ani na to, že niektoré kusy dreviny (exotické aj tuzemské dreviny) 
sa môžu skrútiť (vytvoriť „korýtko“) – nerovný smer vlákien, garancia taktiež neplatí na vlastnosti v triede Standard & Better. 
 
Vnútorné napätia deckingu veľmi často spôsobujú deformácie a trhliny čo nie je predmetom záruky 
 
Odporúčaná starostlivosť: pokiaľ bolo drevo inpregnované - 2 krát ročne impregnácia olejom PINJA2, OSMO, resp. olejom 
určeným na použite v exteriéry, v prípade dlhodobejšieho suchého počasia odporúčame pokropiť vodou3. 
V prípade, že sa decking povrchovo upravuje môže dochádzať k nežiaducim reakciám z náterových hmôt, ktoré je potrebné 
pred použitím vyskúšať u všetkých druhov deckingu . 
 
 
Pri drevine agát, nakoľko sa jedná o drevinu s ťažkou impregnáciou a vysokou odolnosťou môže dochádzať k zmytiu použitého 
oleja, preto odporúčame impregnáciu 1 - 2x ročne pre udržanie estetického (farebného) vzhľadu. 
 
 

                                                
1 bangkirai, massaranduba, ipe, cumaru, merbau (tzv. dreviny červenohnedej farby typickej pre exotické dreviny) 
2 Pri použití oleja PINJA OIL jedná sa o olej s pigmentáciou dochádza časom k opotrebovaniu oleja (poveternostné vplyvy, používanie a pod.) 
a tým k vzniku možných máp, zmytiu a pod.. Z tohto dôvodu doporučujeme v prípade povrchovej úpravy už spomínanú impregnáciu olejom 1 
- 2x ročne. 
3 v ranných, alebo večerných hodinách. Neodporúčame kropiť v hodinách s najväčšou slnečnou intenzitou 
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UPOZORNENIE: 

Exteriérový decking je určený na použitie predovšetkým v exteriéri. Po čase, poveternostnými vplyvmi, sa môžu 
v dreve objaviť drobné trhlinky a prasklinky, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť deckingu a sú prirodzenou vlastnosťou 
dreva, spolu s farebnými zmenami. 

Pri chôdzi po drevenej terase odporúčame použiť obuv, resp. pri ležaní na terase doporučujeme použiť podložku, 
nakoľko sa jedná o prírodný materiál, ktorý neustále pracuje,  pri chôdzi bosou nohou , resp. kontaktom s 
nechránenou časťou tela , môže dôjsť napriek povrchovému  opracovaniu dreva k malému poraneniu - záderu drobnej 
časti dreviny 

 


