
 

  Důležité informace k údržbě a bezpečnosti 
 

Dřevěná zahradní sestava 
 
Prosím uložte bezpečně tyto instrukce pro pozdější možnost nahlédnutí. 
 
Je nezbytné přečíst tyto instrukce před sestavováním a používáním tohoto výrobku. Bezpečného 
a efektivního užívání tohoto výrobku lze docílit pouze při správném sestavení, udržování a způsobu použití. 
Jste zodpovědní za předání veškerých informací, varování a výstrah všem uživatelům tohoto výrobku. 
 
Před tím, než začnete produkt plně využívat, důkladně prověřte a upevněte všechny šrouby a matice. 
 

Instrukce k péči a údržbě 
 
Dřevo je přírodní produkt a jeho vzhled trpí, pokud je zanecháno pod vlivem přírodních sil. Před ponecháním 
vaší sestavy na zahradě se ujistěte, že byla ošetřena příslušným prostředkem na ochranu dřevěných 
produktů. Povrchová úprava, kterou jste zvolili pro svůj produkt, by měla být pravidelně obnovována a 
udržována tak, aby bylo dřevo chráněno před vlhkostí a nábytek vypadal co nejlépe. 
 
 
Následující standardní metody údržby Vám pomohou prodloužit životnost Vašeho nábytku: 
 

 Doporučujeme, aby veškerý sezónní nábytek byl při změnách počasí a během zimního období přikryt 
a skladován na suchém místě. 

 Před prvním použitím a následně v pravidelných intervalech aplikujte prostředek na ochranu dřeva. 

 Před a po období uskladnění aplikujte prostředek na ochranu dřeva. 

 Je absolutně nezbytné celý povrch nábytku včetně skrytých míst natřít/napustit doporučeným 
prostředkem na ochranu dřeva. Prosím postupujte dle konkrétních instrukcí k produktu, který jste si 
vybrali. 

 Při čištění jednotlivých druhů látek postupujte dle konkrétních instrukcí k dané látce. 

 Pokud Váš výrobek obsahuje sklápěcí mechanismus, dávejte pozor při sklápění. Nedávejte ruce do 
sklápěcího mechanismu. Děti mohou manipulovat s výrobkem pouze pod dohledem. 

 
 
Pozor 
Nesedejte si na opěradla křesel. 
Používejte vždy na pevném povrchu, tak, aby byly všechny nohy v kontaktu se zemí. 
Chraňte před povětrnostními vlivy. 
 
Délka záruky na vady materiálu a výrobní vady tohoto produktu je 2 roky od nákupu. Uchovejte si 
účtenku nebo jiný doklad o nákupu. Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené následujícím: 
 

1. nesprávné použití, zneužití nebo nedodržení instrukcí k použití, které se vztahují na tento 
produkt 

2. využití ke komerčním nebo firemním účelům 
3. škoda způsobená cizími předměty, látkami nebo při nehodě 
4. značným opotřebením 

 
Pokud nebudou instrukce dodrženy, může dojít k tomu, že dřevo změní barvu a vytvoří se praskliny. 
Jemné obroušení může obnovit původní barvu. Poté je možné dřevo ošetřit příslušným olejem 
na dřevo. 


