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...igazából csak akkor kezdődik, amikor 
elkészül. Ugyan asztalosként, gyártóként 
talán másképp érezzük, de a vevő szá-
mára a bútor akkor születik meg, amikor 
átadták neki.

Kiállításokon sokszor találkoztam már 
olyan véleménnyel, hogy „nekünk az a 
jó, ha a bútor minél korában tönkremegy, 
mert akkor korábban vásárolnak újat” 
– ez talán mégsem igaz. Normális ember 
ilyen mestertől, vagy cégtől soha többet 
nem vásárol, és nem is biztat senkit, leg-
feljebb arra, hogy minél messzebb kerülje 
az illetőt.

Mivel magunk is gyártunk bútorokat, 
egy személyes példán keresztül szeret-
ném felhívni a figyelmet a vevő bizalma el-
vesztésének egyik lehetséges esélyére, és 
szeretnék mindenkit óvni az ilyen hibától. 
Vevőink általában személyes jó ismerő-
sünkké válnak, mire elkészül egy bútor. 
Minden bútorhoz igyekszünk kezelési és 
ápolási útmutatót adni, de ez esetben ez 
valószínűleg elmaradt, vagy nem volt elég 
hatékony.

Minden bútorhoz (és más fatermék-
hez is) kezelési és ápolási útmutatót 
célszerű adni legalább szóban, de sok-
kal hatásosabb írásban is megerősítve. 
Különösen igaz ez az olajozott, viaszolt 
bútorra. Ez a kezelés mint már any-
nyiszor olvashatták és hallhatták, akár 
örök életű lehet (plusz 1 nap), de csak 
megfelelő ápolás, és megfelelő tisztí-

tószerek mellett. Nem 
használ az étkezőasz-
talnak, ha a tisztaság 
és higiénia jegyében 
agresszív tisztítósze-
rekkel tisztítják. Saj-

nos a mi esetünk-
ben ez történt. 

Az agresszív 
zsíroldó hatású 
tisztítószer 
természetesen 
oldja, felmarja 
a viaszt, majd 
az olajat is 
kimossa, sőt, a 
fát is roncsolja. 
Ilyen szerekre 
egyáltalán nem 
is lenne szükség 
a háztartásban, 
de hát a vegy-
iparnak is élnie 

Egy bútor élete...

kell valamiből, akkor is, ha az a vevő 
vagy annak gyerekei egészségének nem 
annyira használ, mint ahogy azt a reklá-
mokban bizonygatják.

Mi abban hiszünk, hogy természe-
tes anyagok használatával sokkal több 
dolog megoldható lenne, mint amire ma 
használjuk őket. Aki olajozott, viaszolt 
bútorokat, nyílászárókat, vagy bármilyen 
más faterméket készít, ha lehet, hívja fel 
vevői figyelmét azok ápolására. Mivel
ezek a bevonatok eleve antisztatikusak, 
azaz portaszítók, sokkal kevesebb ápo-
lást igényelnek, mint ahogy laikusként 
az ember gondolná. Amikor szennye-
ződnek, koszolódnak, általában elég 
egy nedves ruhával való áttörlés, esetleg 
szárazra törlés.

Ha ez nem elég, vagy a sok vizes 
törlés és az évek kicsit kifakítják a viasz 
selymes fényét, akkor van szükség 
ápolószerekre. Az AURO saját ápoló- és 
tisztítószerei szintén csak természe-
tes anyagokat tartalmaznak: a víz, az 
ecet, a citromsav és az alkohol olyan 
természetes tisztítószerek, amelyekkel 
napjainkban más tisztítószerekben is 
egyre többször találkozunk, gyorsan és 
maradéktalanul lebomlanak. Ezek az 
anyagok nemcsak tisztítanak, hanem 
különböző olaj- és viaszkomponenseik 
vissza is táplálják a kopott, elhasznált 
viaszréteget. Úgy táplálják a kiszáradt 
fát, mint bőrünket egy kézkrém, vagy 
testápoló.

Aki szeretné, hogy vevői sokáig elége-
dettek legyenek munkájával, nem árt, ha 
az ápolásra is felhívja vásárlói figyelmét.
Ehhez példaként és segítségként ajánljuk 
a honlapunkon ápolás címen található 
„Tömörfa bútorok kezelése és ápolása” 
írást. Ezen felül egyszerű, olcsó és hatásos 
módszer az első flakon ápolószert aján-
dékba adni. Ez a bútor értékéhez képest 
elhanyagolható beruházás, ami a megren-
delő elégedettségét látva, általában azon-
nal megtérül. Hatása soha nem marad el.

Ne felejtsük a híres francia mondást: 
„könnyebb a várat elfoglalni, mint meg-
tartani”.

Hogy az ápolószert reklámcélokra 
is használhatjuk, arra egy saját példát 
szeretnék bemutatni és átvételre bárkinek 
felajánlani: ilyen címke bármelyik cég 
emblémájával készíthető…

Szikszai László

AURO-Info: 30/3969-439

természetesen a legjobb!


