
OPATRENIA NA POUŽITIE A ÚDRŽBU NÁBYTKU

Vážený zákazník,
prečítajte si návod na používanie nášho nábytku, ktorý zaistí dlhodobú a bezporuchovú prevádzku. 
Počas nákupu alebo odberu nábytku je nevyhnutné kontrolovať ich stav, to znamená:

1. či zakúpený výrobok je v súlade s objednávkou
2. či je alebo nie je poškodený obal ( pokrčený, rozrezaný, otvorený a podobne)
3. po otvorení obalu skontrolujte technický stav nábytkových dielov
4. či je súčasťou balenia montážny návod a záručný list.

I. PODMIENKY POUŽÍVANIA NÁBYTKU

V ZÁUJME ZAISTENIA BEZPEČNOSTI PRE VÁŠ NÁBYTOK, DODRŽUJTE NASLEDUJÚCE 
PRAVIDLÁ:

1. Montáž nábytku by mal byť v súlade s priloženým montážnym návodom.
2. Nábytok by mal byť používaný v súlade s jeho určením podľa konštrukcie. Vzhľadom na bezpeč-

nosť, by nábytok nemal byť používaný namiesto rebríka, alebo iného zariadenia slúžiaceho ako 
podstavec.

3. Udržujte všetky malé časti mimo dosahu detí.
4. Sedadlá,  stoličky a barové stoličky môžu byť použité iba pre jednu osobu v tom istom čase.
5. Aspoň raz za štyri mesiace je treba skontrolovať skrutky a gombíky a uistiť sa, že sú tesne na-

montované a dotiahnuté.
6. V prípade odskrutkovania skrutiek je používanie nevhodné a nemožné.
7. V prípade, keď chýbajú nejaké diely alebo sú poškodené, prestaňte používať nábytok, kým ich 

nenahradíte originálnymi prvkami.
8. Dvere, zásuvky a vyťahovacie police, nenechávajte otvorené (vytiahnuté) bez nutnosti, pretože to 

môže ohroziť bezpečnosť osôb, najmä detí.
9. Kolesá v otočných sedadlách sú určené pre použitie na tvrdom povrchu alebo obložení. V prípade 

keď podlaha môže byť vystavená poškodeniu, kolesá je treba vymeniť za gumové krúžky.
10. Otočné stoličky so systémom „hore – dole“, ktorého princíp je ručne nastavenie výšky sedadla s 

pomocou pákového pohonu. V prípade modelov, ktoré poskytujú systém TILT – nastavenie sklo-
nu operadla, a aj jeho blokády (multiblok).

11. Maximálne zaťaženie nábytku:
• otočné kreslá do 120 kg a 90 kg (informácie o určenom modeli sú umiestnené na obale) 
• barové stoličky 100 kg - Sedadlá 100 kg - lôžka 180 kg.

NEDODRŽIAVANIE HOREUVEDENÝCH UPOZORNENÍ MÔŽE SPÔSOBIŤ ÚRAZ.
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PRE PRAVIDELNÉ FUNGOVANIE A PREDĹŽENIE ŽIVOTNOSTI VÁŠHO NÁBYTKU, DODRŽUJTE 
PROSÍM NASLEDUJÚCE PRAVIDLÁ:

1. Počas montáže je treba skrutky priskrutkovávať dvojstupňovým spôsobom, najprv zľahka až na 
konci dotiahnuť maximálne každú skrutku.

2. Pri zdvíhaní alebo presune stolov (najmä skladacích) je treba aby stôl držali najmenej dve osoby 
po dlhších stranách.

3. Pri presune nábytku je treba ho vyzdvihnúť (bez dodatočného zaťaženia), neťahajte nábytok po 
podlahe, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie nábytku. Počas presunutia je treba nábytok 
držať za zvislé prvky (boky, nohy).

4. Nábytok by mal byť umiestnený na rovnom povrchu. Aby bola stabilita pri sedení, je nutné, aby 
všetky nohy mali kontakt s podlahou (aby sa nábytok nehojdal).

5. Nábytok sa nesmie byť umiestnený bližšie ako 1m od aktívneho zdroja tepla (radiátory, kachle).
6. Nábytok by mal byť použitý v suchej miestnosti, uzavretej a chránenej pred nepriaznivými pod-

mienkami. Príliš suchý alebo vlhký vzduch môže pôsobiť deformáciu niektorých častí nábytku. 
Vyhnite sa umiestnenia nábytku na vlhkom povrchu (vlhké podlahy, koberce).

7. Nábytok je treba chrániť pred priamým pôsobením slnečného žiarenia.
8. Dosky nábytku môžu byť poškodené horúcimi taniermi, hrnčekmi, vlhkými predmetmi a predmet-

mi s ostrým alebo drsným povrchom. Aby sa tomu zabránilo, odporúčame použite poistné pod-
ložky. Vytekajúce tekutiny je treba okamžite zotrieť.

9. Pri používaní nábytku v dôsledku prírodných procesov, sa straty farebného pigmentu na čalúnení 
môžu zobraziť v miestach, ktoré sú intenzívne používané.

10. Chrómované prvky by mali byť chránené pred poškriabaním.
11. Poškodenie spôsobené nesprávnym použitím nie sú predmetom reklamácie.

II VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE ČISTENIE A ÚDRŽBU NÁBYTKU:

• Nábytok by mal byť čistený nasledovne: 
• natreté povrchy, drevo, MDF a lesklý povrch suchou, mäkkou handričkou. Plochy možno vysávať 

domácim elektrickým vysávačom s mäkkou kefou
• čalúnené plochy domácim vysávačom s mäkkou kefkou
• kožené povrchy (koža) mäkkou handričkou navlhčenou vodou, alebo prostriedkom na to určeným
• povrchy s eko-kožou mäkkou handričkou mierne navlhčenou vodou a s malým množstvom 

mydla.
• povrch nábytku z laminátu je možno umývať vlhkou handričkou, a potom osušiť suchou handričkou.

• Všetky čistiace prostriedky by mali byť použité v súlade s týmito zásadami a špecifi káciami a po-
kynmi výrobcu

• Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá. Varujeme 
pred použitím chemických a konzervačných látok na nábytok, ktoré môžu pôsobiť negatívne na 
podobu náteru.

• Drevo sa nesmie čistiť a udržiavať chemickými prostriedkami vzhľadom na riziko poškodenia 
náteru týchto prvkov.


