Při stěhování nebo přemísťování nábytku chraňte
všechny čalouněné části proti mechanickému
poškození.

Při rozbalování nábytku je zakázáno používat ostré,
nebezpečné nástroje.

Během přenášení držte nábytek za pevné
konstrukční díly.
Nábytek používejte v souladu s jeho určením.

Chraňte nábytek před nepříznivými povětrnostními
podmínkami.

Nábytek umístěte tak, aby jeho minimální
vzdálenost od radiátorů byla 1 m.

Je zakázáno sedat na područky, opěradla a měkké
konstrukční díly.

Je zakázáno vyvíjet příliš velkou zátěž na místa,
která k tomu nejsou přizpůsobena.

Nábytek musíte skladovat v místnostech s teplotou
15–30 °C a relativní vlhkostí vzduchu 40–70 %.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU
Náš čalouněný nábytek se vyrábí ručně, a proto má
svůj vlastní, neopakovatelný charakter. Každý kus je
originální a je to jedna z četných předností tohoto
nábytku. Jeho specifické vlastnosti vycházejí
z charakteru použitých čalounických materiálů a
výplní.
Chtěli bychom Vás upozornit na několik
důležitých věcí, a proto Vám doporučujeme,
abyste si přečetli návod k použití a my Vám tak
mohli poskytnout kompletní informace.
PŘED POUŽITÍM
1. Při odběru čalouněného nábytku pečlivě
zkontrolujte, zda struktura tkaniny nebo kůže není
poškrábaná, natržená, prasknutá, přeříznutá nebo
jinak poškozená, a také zda nejsou poškozené
dřevěné konstrukční prvky nábytku. Navíc Vám
doporučujeme, abyste zkontrolovali, zda je nábytek
kompletní, tzn. zda byl dodán v souladu
s objednávkou.
2. K tomu, aby nedošlo k poškození čalounění,
doporučujeme nábytek rozbalovat bez použití ostrých
nástrojů.
3. V případě modulového nábytku je nezbytné, aby
uživatel složil jeho jednotlivé části (pomocí spojek) podle
návodu, který je přiložen k nábytku.
4. Před zahájením montáže nožek se seznamte s
přiloženým návodem.
5. U rozkládacích pohovek (určených ke spaní) musíte
podle návodu odstranit zabezpečovací prvky.
6. Čalouněný nábytek musíte před zahájením
používání vyrovnat, tzn. zajistit, aby stál na rovné
ploše.
7. Každé fungování pohyblivých dílů, které ve Vás
vyvolává pochybnost, například: funkce rozkládání,
relaxační funkce, područky, opěrky hlavy, musíte
neprodleně oznámit prodávajícímu.
8. Důležité je, aby byly zajištěny správné podmínky v
místnosti, ve které je výrobek používán nebo
skladován, tj. teplota od +15 do +30 °C, relativní vlhkost
vzduchu od 40–70 %. Vzdálenost od aktivních
tepelných zdrojů nesmí být menší než 1 metr.
Doporučujeme nevystavovat nábytek přímému
působení slunečního záření, významně tím omezíte
proces blednutí tkaniny nebo kůže.
PRAVIDLA SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ ČALOUNĚNÉHO
NÁBYTKU
1. Čalouněný nábytek se mezi sebou liší tvrdostí
sedáků. Souvisí to s přirozenými vlastnostmi materiálů,
které se používají jako výplně, tj. s hustotou čalounické
pěny, pružností kovových pružin a čalounických
popruhů. Případné rozdíly ve tvrdosti sedáků mezi
jednotlivými součástmi u rohových sedaček souvisejí s
jejich různým povrchem. Je potřeba si uvědomit, že
tvrdší sedáky jsou charakteristické pro nábytek, který
umožňuje spaní. Intenzívní používání nábytku může
přispět ke vzniku rozdílu ve tvrdosti sedáků, opěradel a
područek. Jedná se o běžný jev, který je ovlivněný
používáním výrobku.
2. Chraňte nábytek proti mechanickému poškození. Je
přísně zakázáno sedat si nebo stoupat na područky a
hrany opěradel. Nevkládejte do úložných prostor
nadměrné množství ložního prádla, aby nedocházelo k
jejich propadání nebo roztlačování.

3. Pohovky, které mají zabudovaný rozkládací
mechanismus (s funkcí spaní), jsou v souladu s
doporučením výrobce určeny k příležitostnému,
nikoliv pravidelnému spaní.
4. Barevný odstín dřevěných součástí, např.
nožek, se může lišit od odstínu
představeného na fotografiích. Je to přirozená
vlastnost, která souvisí s rozmanitostí
struktury, kresby let a barvy dřeva. Proto
upozorňujeme na možnost existence rozdílů v
odstínu mořidla, zejména při doobjednání
dalšího kusu nábytku do sady.
5. Při objednávce dalších výrobků si vyhrazujeme
možnost, že se mohou objevit rozdíly ve vzoru, odstínu
tkanin a kůže.
6. Při čalounění nábytku tkaninou se vzorem je
přípustné, jestliže vzor na některých místech
nenavazuje.
7. Pamatujte na to, že nábytek čalouněný světlými
látkami nebo kůží, je vystavený riziku obarvení
jinými látkami, zejména oblečením (např.
džínovinou). V tomto případě se jedná o vadu látky
oblečení, nikoliv čalounění!
8. Používání nábytku z přírodní kůže postupně
vede ke změně jejího vzhledu a původních
vlastností. Existence určitých nepravidelností u
čalounění je charakteristickým jevem a
nepředstavuje jakostní vadu.
9. Věnujte pozornost tomu, že sada nábytku
z přírodní usně může obsahovat různé stopy,
například: po jizvách, poškrábání, kousnutí, a dále
rozdíly ve struktuře a odstínu, useň může také
pocházet z kůže různého původu. Tyto stopy a
rozdíly nepředstavují vadu nábytku a jsou pouze
zárukou pravosti kůže.
10. Čalouněný nábytek nepoužívejte pouze na
jednom místě, ale střídavě po celém povrchu
sedáků, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu celé
sady. Tím zabráníte pokrčení čalounění a rozdílům
odstínů na povrchu tkaniny, tzv. stínování a
lesknutí.
11. Charakteristickou vlastností žinylkových,
polyesterových a vlněných - plstěných tkanin je
tzv. pilling, čili žmolkování tkaniny a vytváření
žmolků na jejím povrchu, které vznikají vlivem
cizích vláken (např. z oděvů).
12. Rozměry nábytku představené v naší nabídce jsou
uvedeny v centimetrech a mohou se od skutečných
rozměrů lišit s tolerancí: ± 3 %.
Jevy popsané výše v bodech 1–12 nepředstavují vady a
nevztahuje se na ně reklamace.
13. Výrobce si v případě výměny výrobku v
záruční době vyhrazuje právo provádět
technologické změny, tj. změny rozměrů
výrobků, materiálů použitých k výrobě,
ozdobných a pohyblivých součástí, možnosti
spaní, a dalších, které vyplývají z potřeby
odstranit vady výrobku.

