






















CZ SK 

 

POUŽITÍ A ÚDRŽBA NÁBYTKU 
 
Děkujeme, že jste si vybrali náš nábytek. Byl vyroben v 
souladu s požadavky standardů kvality ve všech fázech 
výroby i po jejim dokončení. Vezměte prosím na vědomí, 
že řádnou funkci nábytku zajišťuje správnou montáž, 
nastavení a údržba používaná v souladu s určeným 
použitím. 
 
1. Pro řádné používaní nábytku se ujištěte, že místnost 
ve které se nachází je chráněná před nepříznivými 
pověternostními vlyvmi, zejména před příliš vysokou 
vlhkostí vzduchu a přímým slunečním zářením. 
2. Nábytek by měl být požíván v uzavřené místnosti, kde 
se teplota pohybuje v rozmezí od 10-30 °C 
3. Čalouněné lůžko by mělo být umístněné minimálně 1 
metr od zdrojů tepla a v místnostech s vlhkostí do 70%. 
4. Nábytek je nutno chránit před neoprávněným 
mechanickým poškozením, může být poškozeno napr. 
Seděním na čele postele, skákaním na lůžku, stáním na 
jednotlivých dřevěných lamelách. 
5. K údržbě čalounění nesmí být používané chemikálie, 
poprípadě čistící prostředky k čistění čalounění. Případné 
skvrny ihned odstrante měkkým bavlněným hadříkem 
navlhčeným vlažnou vodou. Po vyčistění nechte skvrny 
zaschnout. 
 
 
Upozorňujeme, že reklamace nepodlíhají: 
 
1. Škody způsobené nesprávnou montáží, údržbou, 
čistěním a skladováním nábytku a vadami vyplývajícími z 
přirozeného opotřebení látek. 
2. Jakékoli mechanické poškození 
3. Zaplavení nábytku vodou a jinými tekutinami 
4. Škody a vady způsobené zvířaty 
5. Zabarvení látky oděvem nebo jinými barvivy 
6. Změnám, ke kterýcm dochází přirozeně v důsledu 
užívaní nábytku. 
7. Vlnění a vrásčení látky, koženky vyplývající z 
navržených vlastností nábytku 
8. Změna barvy polyuretanovej pěny, která vzniká 
přirozene, aniž by změnila použitelnost výrobku 
9. Výrobky reklamované z důvodu jejich specifického 
zápachu použitých surovín, ktoré při používaní vyprchají. 

 
 
Obecná ustanovení výrobce 
 

1. Výronce neodpovídá za škody na majetku, které z něj 
vyplývají a to i v případě že byl používám v souladu s 
určením a za vhodných podmínek 
2. Kupující podáva reklamaci písemně prodávajícímu a 
posoudí jeho platnost 
3. Náklady vzniklé v důsledku podání neoprávněné 
stížnosti, zejména náklady na přepravu nese kupující 
4. Výrobce si vyhrazuje právo na odchylku +/- 2 cm na 
všech čalouněných výrobcích. 
 

POUŽITE A ÚDRŽBA NÁBYTKU 
 
Ďakujeme, že ste si vybrali náš nábytok. Bol vyrobený v 
súlade s požiadavkami standardov kvality vo všetkých 
fázach výroby i po jej dokončeniu. Vezmite prosím na 
vedomie, že správnu funkciu nábytku zaisťuje správnu 
montáž, nastavenie a údržba používaná v súlade s 
určeným použitím. 
 
1. Pre správne používanie nábytku sa uistite, že 
miestnostť v ktorej sa nachádza je chránená pred 
nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, najmä pred príliš 
vysokou vlhkosťou vzduch a priamim slnečným žiarením. 
2. Nábytok by mal byť používaný v uzavretej miestnosti, 
kde sa teplota pohybuje v rozmedzí 10-30°C 
3. Čalúnená posteľ by mala byť umiestnená minimálne 1 
meter od zdroja tepla a v miestnosti s vlhkosťou vzduchu 
do 70% 
4. Nábytok je nutno chrániť pred neoprávneným 
mechanickým poškodením, môže byť poškodený napr. 
sedením na čele postele, skákaním na posteli, stánim na 
jednotlivých drevených lamelách. 
5. K údržbe čalúnenia nesmú byť používané chemikálie, 
porpípade čistiace prostriedky k čisteniu čalúneného 
nábytku. Prípadné škvrny ihneď odstrante mäkkou 
bavlnenou handričkou navlhčenou vlažnou vodou. Po 
vyčistení nechajte škvrny zaschnúť 
 
Upozorňujeme, že reklamácia sa nevzťahuje na: 
 
1. Škody spôsobené nesprávnou montážou, údržbou, 
čistením a skladovaním nábytku a vadami vyplývajúcimi 
z prirodzeného opotrebenia látok. 
2. Akékoľvek mechanické poškodenie 
3. Zaplavenie nábytku vodou a inými tekutinami 
4. Škody a vady spôsobené zvieratami 
5. Zafarbenie látky oblečením alebo inými farbivami 
6. Zmenám, ku ktorým dochádza prirodzene z dôvodu 
používania nábytku 
7. Vlneniu a vráskaveniu látky, koženky vyplývajúcej z 
navrhnutých vlastností nábytku 
8. Zmena farby polyuretanovej peny, ktorá vzniká 
prirodzene a nemení požívateľnosť výrobku 
9. Výrobky reklamované z dôvodu jejich špecifického 
zápachu použitých surovín, ktoré pri používaní 
vyprchávajú. 

 
Obecné ustanovenie výrobca. 
 
1. Výrobca neodovedá za škody na majetku, ktoré z neho 
vyplývajú a to i v prípade že bol použitý v súlade s 
určením a za vhodných podmienok 
2. Kupujúci podáva reklamáciu písomne predávajúcemi a 
ten posúdí jej platnosť 
3. Náklady vzniknuté v dôsledku podanie neoprávnených 
sťažností, hlavne náklady na prepravu nesie kupujúci. 
4. Výrobca si vyhradzuje právo na odchylku +/- 2 cm na 
všetkých čalúnených výrobkoch. 

 
 

 


