Montážní návod

Záruční list
Návod na údržbu
Montážní návod

Věrka - sedací souprava rohová
1. Sestavte jednotlivé díly k sobě na předem určené místo
2. Otevřete zvedací rohový díl s úložným prostorem a do čepů na zvedacím kování natáhněte
přiložené pružiny.
3. Zvedací rohový díl ponechejte otevřený a vytáhněte rozkládání z rozkládacího dílu.Do
předvrtaných děr vložte vratový šroub a obě části sedací soupravy sešroubujte k sobě. Matice
dostatečně dotáhněte klíčem. POZOR na přetažení šroubového spoje.
Alena - sedací souprava rohová
1. Sestavte jednotlivé díly k sobě na předem určené místo

Věrka - sedací souprava
Alena - sedací souprava
Hruška - sedací souprava
Maršál - sedací souprava
Klubovka - sedací souprava
Robin - sedací souprava

2. Otevřete zvedací rohový díl s úložným prostorem a do čepů na zvedacím kování natáhněte
přiložené pružiny.
3. Zvedací rohový díl ponechejte otevřený a vytáhněte rozkládání z rozkládacího dílu.Do
předvrtaných děr vložte vratový šroub a obě části sedací soupravy sešroubujte k sobě. Matice
dostatečně dotáhněte klíčem. POZOR na přetažení šroubového spoje.
Hruška - sedací souprava rohová
1. Sestavte jednotlivé díly k sobě na předem určené místo
2. Otevřete zvedací rohový díl s úložným prostorem a do čepů na zvedacím kování natáhněte
přiložené pružiny.
3. Zvedací rohový díl ponechejte otevřený a vysuňte rozkládání z rozkládacího dílu.Do
předvrtaných děr vložte vratový šroub a obě části sedací soupravy sešroubujte k sobě. Matice
dostatečně dotáhněte klíčem. POZOR na přetažení.
Maršál - sedací souprava rohová
1. Postavte díly sedací soupravy na určené místo.
2. Každý díl sedací soupravy je z boku opatřen dvěma plastovými spojovacími součastmi. Při
sestavování se musí tyto součásti zasunout do sebe. Nadzvedněte tedy jeden díl a “posaďte”
tyto součásti do sebe. Dostatečné spojení provedete zatlačením “horního” dílu směrem dolů
(např. usednutím). Dbejte na to, aby byly nasazeny obě spojovací součásti zároveň. Pokud
nasadíte pouze jednu, nepodaří se vám sedací soupravu dostatečně spojit nebo při tlaku může
dojít ke zlomení této spojovací součásti.

Váš výrobek je zatržen

Před použitím výrobku je nutné prostudovat následující text
Vyrobil:

Potah:

Montoval:

Kontroloval:

Balil:

Záruční list
Na výrobky firmy Nábytek Vaculík vyrobené pro Vás, vážený spotřebiteli, s nejvyšší péčí a dodržením zásad kvality.
Potěší nás, když Vám čalouněný nábytek, řádně používaný a průběžně udržovaný, bude sloužit k Vaší spokojenosti
nejen po dobu zákonné záruky, ale po řadu let.
1. Název výrobku: viz. titulní strana
2. Výrobce: Petr Vaculík, NÁBYTEK, 756 31 Liptál 311, IČO 11177675
3. Záruční doba 24 měsíců se vztahuje na vady, které se v uvedené době mohou i při vhodném umístění, běžném
používání a dodržování správné údržby vyskytnout.
4. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení běžným užíváním (např. potahů, změnu barvy povrchových úprav
dřeva, kovu působením světla a vzdušného kyslíku) ani na poškození vzniklá v důsledku nesprávného umístění (např.
na slunném místě vyrudnutí potahů), nesprávného používání a špatné a násilné manipulace, nevhodnou údržbou.
5.Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným skladováním a dopravou nebo používáním v jiném postředí a za
jiných než určených podmínek..
6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy, nevýrobní úpravou, nesprávnou montáží a demontáží.

7. Důvodem k reklamaci není mírné zvlnění potahové textilie, vzniklé v důsledku
protažení textilie nebo poklesem tvarovacích a kypřicích materiálů. Výrobci
potahových látek uvádí toleranci 5% na vytažení potahových látek.
8. Vadou není u potahových textilií z vlny nebo s podílem vlněných přízí mírné žmolkování
9. Případné reklamace uplatněte bezodkladně u prodejce, u kterého byl čalouněný výrobek zakoupen. Reklamace bude
posuzována a řešena dle platných zákonů do 30ti dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem
nedohodne na delší lhůtě.
10. Pokud se vyskytnou zjevné vady viditelné při přejímce výrobku (např. mechanické poškození potahové textilie,
švů, viditelné části kostry, nožek) uplatněte reklamaci ihned písemným zápisem např. na dodacím listu.
11.Čalouněný nábytek je určen k sezení a k ležení. Dojde-li k poškození v důsledku jiného užívání (např. prošlápnutí,
proskočení, prokopnutí), nelze toto poškození reklamovat.
12.Čalouněné výrobky nejsou určeny ani konstruovány pro pobyt zvířat. Jakékoliv poškození výrobku zvířaty není
důvodem k reklamaci výrobku.
13.Spotřebitel je povinen používat výrobek v souladu s jeho užitnými vlastnostmi, je povinen dodržovat návod na
udržbu a běžné používání, zásady umístění v interiéru a způsob používání.

Návod na údržbu a běžné používání
Čalouněných výrobků firmy NÁBYTEK Petr Vaculík
I.
Všeobecné
1.Pravidelná údržba kovových nebo dřevěných částí spočívá v lehkém otírání prachu bílým suchým flanelem bez
násilného odírání.
2.Pravidelná údržba čalouněných částí spočívá v odstraňování povrchového prachu a drobných nečistot výhradně
vysavačem prachu o nízkém nebo středním výkonu opatřeným nástavcem na údržbu čalouněných výrobků.
Nepoužívejte vysavač s vysokým výkonem! Neklepejte čalounění, hrozí destrukce!
3.Čalouněný nábytek je určen do bytových interiérů s teplotou 10 – 30 stupňů C, se standardní vlhkostí vzduchu. Není
určen do vlhkého prostředí, k bazénům, ke krbům.
4.Čalouněný výrobek se před vyrudnutím slunečním světlem a urychleným stárnutím vnitřních materiálů musí chránit
vhodným umístěním, žaluziemi, závěsy apod.
5.Čalouněný výrobek chraňte před sálavým teplem, otevřeným ohněm. Chraňte před umístěním v blízkosti zdrojů tepla
a tepelného sálání. Hrozí nejen rychlé stárnutí, ale i vznik zahoření a následného požáru (pokud jste si nekoupili
výrobek se sníženou hořlavostí určený i do krbových místností).
6.Čalouněný výrobek se nesmí přetěžovat zvýšeným namáháním, hmotností více osob, skákáním dětí apod.
Přetěžování nebo zvýšené dynamické namáhání může poškodit konstrukční spoje nebo vnitřní čalounění.
7.Čalouněný nábytek není určen pro pobyt zvířat. Pokud nemůžete zabránit kontaktu čalouněných výrobků se zvířaty,
chraňte potahovou textilii vhodným způsobem, např. překrytím.
8.Potahové textilie neupravované proti znečištění chraňte před zašpiněním. Znečištění se dostává přímo do textilních
vláken a dokonalého vyčištění špíny a skvrn nelze dosáhnout.
9.Pokud na nesnímatelném potahu vznikne místní znečištění (skvrna), bezodkladně skvrnu odstraňte bílým vlhkým
hadříkem namydleným neutrálním mýdlem. Dbejte na to, aby vlhké čištění probíhalo na povrchu textilie a nedošlo k
promáčení textilie.
10.Textilii dočišťujte čistou vodou tak, aby po uschnutí nevznikly viditelné okraje čištění.
11.Pokud skvrna již zaschla, odstraňte zbytky jídel apod. neagresivně, tupým plochým předmětem.
12.Celkové vyčištění proveďte nanesením suché pěny určené k čištění čalouněného nábytku přesně podle návodu na
chemikálii. Po zaschnutí odsajte suchou pěnu vysavačem.
13.Vyčištěné čalounění před dalším užíváním nechte dokonale vyschnout.
14.K čištění čalounění nepoužívejte prostředky obsahující benzin, trichloretylen či jiná rozpouštědla, chlór, petrolej
apod. nevhodné prostředky. Hrozí neodstranitelné poškození textilie, popř. i vnitřních vrstev čalounění.
15.K místnímu čistění skvrn i celkovému vyčistění čalouněného výrobku nikdy nepoužívejte násilné metody a
prostředky. K čistění nepoužívejte ostré předměty, kartáče, brusné papíry apod. nevhodné pomůcky a nástroje, které by
mohly nevratně výrobek poškodit.
16. U výrobků, které jsou používány pro spaní, je nutné použít „chránič matrací“, který zabrání poničení potahové látky
v důsledku pocení.

II.
Jakost a užitné vlastnosti
Výrobce vyrobil a prodejce prodal spotřebiteli čalouněný výrobek, zhotovený z běžných konstrukčních a čalounických
materiálů nosných, konstrukčních, pružicích, tvarovacích, kypřicích, potahových a pomocných. Při obvyklém
používání a dodržení „Návodu na údržbu a běžné používání“, tj. používání křesel a pohovek k sezení a polehávání
osob běžné hmotnosti, rozkládacích pohovek k ležení a příležitostnému spaní (zatěžování dvou osob do celkové
hmotnosti 200 kg), lůžek k ležení a spaní 1 osoby do hmotnosti 100 kg bude plnit čalouněný výrobek požadavky
vzhledu a funkce. Záruční doba na vady čalouněného výrobku je 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na
běžné opotřebení např. potahu. Záruka se nevztahuje na násilné poškození čalouněného výrobku. Záruka se nevztahuje
na mírné zvlnění potahu ani na šmolkování potahu obsahujícího podíl vlny. ( Viz. záruční list )
III.
Způsob používání
Čalouněný výrobek je určen k běžnému používání v bytových prostorech s pokojovou teplotou a vlhkostí. Čalouněný
výrobek se nesmí vystavovat extrémním teplotám a vlhkosti. Čalouněný výrobek z běžných čalounických materiálů
není vhodný k používání u krbu a podobných topidel s otevřeným ohněm nebo sálavým teplem. Čalouněný výrobek je
určen k sezení (křeslo -1 osoba do 120 kg, dvoumístná pohovka - 2 osoby do celkové hmotnosti 200 kg, třímístná
pohovka - 3 osoby do celkové hmotnosti 250 kg) a odpočinek vleže, příležitostné spaní (u rozkládacích pohovek) 1-2
osoby do celkové hmotnosti 200 kg, lůžek 1 osoba do 100 kg. K sezení a ležení jsou určeny pouze sedadla a lehací
plochy. Sezením na područkách, opěradlech a jiných částech může dojit k poškození výrobku. Při sezení v krajích, na
hranách výrobku, na područkách, opěradlech apod. muže dojít k překlopení výrobku následnému pádu osoby a zranění.
Nosnost úložných prostorů max.10 kg. Spotřebitel nebude výrobek přetěžovat.
K sezení a ležení bude spotřebitel využívat celé lehací a sedací plochy tak, aby docházelo k rovnoměrnému
opotřebení výrobku. Při dlouhodobém zatížení jednoho bodu (např. sezení na pohovce jen v jednom místě) může
dojít k místnímu poklesu tvarovacích a kypřících materiálů a vytvoření prohlubně vůči méně zatěžovaným
plochám, nebo může dojít k většímu opotřebení potahové látky, oproti jiným méně používaným částem. V tomto
případě se nejedná o závadu, ale o nerovnoměrné používání. Takovéto změny nelze reklamovat jako závadu
výrobku.
Při rozkládání a roztahování pohovek, křesel, zvedání a sklápění lehacích ploch apod. bude spotřebitel dbát na
bezpečnost svou a ostatních osob v místnosti přítomných tak, aby nedošlo ke skřípnutí ruky nebo jiné části těla
mechanismem nebo celým výrobkem. Spotřebitel nebude používat úložné prostory k umístění osob nebo zvířat.Při
rozkládání a roztahování pohovek, křesel, zvedání a sklápění lehacích ploch apod.bude spotřebitel používat připravené
madla a úchyty (pokud je jimi výrobek opatřen). Zvedání a sklápění lehacích a sedacích ploch bude spotřebitel
provádět vždy uprostřed, tak aby tlak a síla působily na všechny strany pohyblivého dílu stejně, v opačném případě
může docházek k nesprávné funkci ( “křížení”) a tím pádem k poškození výrobku.
IV.
Zásady umístění v interiéru
Čalouněný výrobek nesmí být umístěn v blízkosti zdrojů tepla a tepelného záření. Čalouněný výrobek bude spotřebitel
chránit před působením slunečního záření a před zvířaty. Při umístění na hladkých podlahách (parkety, plovoucí
podlahy apod.) může docházet ke klepání, nebo nesprávné funkci jednotlivých dílů (samovolné vyjíždění šuplíků,
rozkládacíách dílů). Z tohoto důvodu je doporučeno umístit výrobek na koberec nebo jiný neklouzavý podklad.
V.
Údržba čalouněného výrobku
Spotřebitel bude dodržovat zásady obsažené v „Návodu na údržbu a běžné používání“, který je nedílnou součástí této
smlouvy.
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