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NÁVOD NA POUŽITÍ A OŠETŘENÍ 

VENKOVNÍHO NÁBYTKU PRO 

DOMÁCÍ POUŽITÍ 

ZAHRADNÍ ŽIDLE A STOLY 

 



 

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO 

POZDĚJŠÍ POUŽITÍ, ČTĚTE 

POZORNĚ! 

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu naší 

společnosti.  

Prosíme, při použití produktu se řiďte instrukcemi, které najdete 

v tomto manuálu. Poškození způsobená nedodržováním předpisů 

stanovených v tomto manuálu nemohou být předmětem případné 

reklamace. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 

- Výrobek je určen pro domácí použití 

- Montáž výrobku provádějte podle přiloženého návodu, na 

rovném a čistém podkladu 

 
VYBALENÍ: 

- Při vybalování nepoužívejte ostré předměty, aby nedošlo 

k poškození výrobku 

- Veškerý obalový materiál ekologicky zlikvidujte 

 
POUŽITÍ: 

- Výrobek umístěte na rovném povrchu 

- Výrobek používejte v souladu s jeho určením 

- Pokud nábytek nepoužíváte chraňte jej před deštěm a větrem 

- Nábytek není určen pro použití v extrémních klimatických 

podmínkách 

- Nábytek není odolný vůči zimnímu počasí, je nutné jej na zimu 

uschovat na suchém krytém místě se stálou teplotou 

- Za úpravy a poškození nábytku způsobené dodatečnými 

úpravami neneseme odpovědnost 



 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: 

- Nábytek udržujte v čistotě a pravidelně je ošetřujte 

- Povrch čistěte neutrálním mýdlovým prostředkem a vždy 

důkladně osušte 

- Nepoužívejte čistící prostředky s brusným účinkem nebo 

s obsahem chemických látek  

- Dřevěné části nábytku čistěte běžným způsobem a pravidelně 

ošetřujte jemným obroušením a vhodným ochranným 

nátěrem. Doporučujeme použití tenkostěnné lazury. Zvýšíte 

tím odolnost dřevěných částí nábytku. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, násilné nebo 

neodborné zacházení a na vady způsobené neodborným 

zásahem, nevhodným použitím, nevhodnou údržbou nebo 

živelnou pohromou 

- Pravidelně kontrolujte dotažení kování a v případě potřeby je 

utáhněte 

- Dřevěné části nábytku časem změní svůj vzhled, a to bez 

ohledu na kvalitu. Jde o důkaz přírodního charakteru 

dřevěného materiálu. 

 

 

 

LIKVIDACE: 

- Po skončení životnosti výrobku s ním 

zacházejte jako s odpadem a předejte jej 

oprávněné osobě, která zajistí jeho ekologickou 

likvidaci 

 

DOPORUČENÍ: 

- Pro zvýšení Vašeho pohodlí doporučujeme 

použití našich látkových polstrů, které jsou 

vyrobeny speciálně pro naše výrobky 

 


