
NÁVOD NA STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBU
 
Vážení zákazníci, aby Vám výrobok, ktorý ste si zakúpili, slúžil čo najdlhšie, pozorne si prosím prečítajte
tento návod na ošetrovanie a údržbu.
 
Z  áručný list  
Faktúra/dodací list/pokladničný doklad, ktorý ste obdržali, slúži zároveň ako záručný list pre prípad 
reklamácie.
Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby produktu. Na výrobok sa vzťahuje bežná 
záručná doba v dĺžke 24 mesiacov. Ak je výrobok zakúpený kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, 
poskytujeme záručnú dobu v dĺžke 3 mesiace. Na použitý tovar poskytujeme skrátenú záručnú dobu  
12 mesiacov.

Tento návod obsahuje:
• návod na starostlivosť a údržbu čalúneného nábytku, stoličiek a postelí,
• návod na starostlivosť a údržbu doskového nábytku bez čalúnenia,
• návod na starostlivosť a údržbu záhradného nábytku, záhradných doplnkov a závesných 

kresiel,
• návod na starostlivosť a údržbu vianočných stromčekov, LED vianočných stromčekov, 

vianočných svetielok a elektrických vianočných dekorácií.

ČALÚNENÝ NÁBYTOK, STOLIČKY A POSTELE

Výrobok, ktorý ste si zakúpili nie je určený na vonkajšie použitie. Je určený do obytných priestorov. 
Nábytok nie je určený na použitie vo vlhkom prostredí, vystavenie vlhkosti môže viesť k vzniku 
nežiaducich plesní alebo k nezvratnému poškodeniu drevených častí. Nábytok nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu, ktoré môže zapríčiniť vyblednutie farby.
 
Záruka
Výrobok je určený na domáce použitie. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické 
poškodenie, poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, údržbou alebo montážou, a vystavením 
slnečnému žiareniu, preto dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode na údržbu a 
montážnom návode. Odporúčame odbornú montáž. Nábytok používajte v súlade s jeho určením a v 
priestoroch s vlhkosťou 45-55%. Okolo výrobku je potrebné zabezpečiť prúdenie vzduchu, preto je 
nutné, aby bol umiestnený minimálne 30 cm od steny. 
Rozmery uvádzané u čalúneného nábytku môžu mať výrobnú toleranciu v zmysle platných noriem, 
ktorá nie je dôvodom k reklamácii.
Časti sedacej súpravy môžu mať odlišnú tvrdosť sedu. Tento jav je podmienený konštrukciou 
jednotlivých dielov výrobku a ich rozmermi.
V závislosti od konkrétnych poťahových látok sa môže v oblasti švov objaviť nariasenie. Toto 
nariasenie nie je dôvodom k reklamácii. 
Zvlnenie poťahu je odtlačok po sedení spôsobený hmotnosťou sediaceho človeka a jeho telesnou 
teplotou. Prípustné sú vlny do 2 cm. Aby ste aspoň čiastočne predišli zvlneniu, po každom použití 
sedačku vyhlaďte rukou. Na poťahu sa vplyvom používania môžu vytvoriť lesklé miesta, spôsobené 
orientáciou vlasu poťahovej látky. Ich vznik nie je dôvodom pre reklamáciu.



Ak sa odchýlky farieb a štruktúr pohybujú v rozpätí prípustnom technickými normami, nejedná sa o 
vadu.
Nábytok je potrebné využívať rovnomerne po celej ploche, v opačnom prípade bude vplyvom 
používania viditeľný rozdiel medzi jednotlivými dielmi. Prevedenie s ležérnym čalúnením nemá poťah 
spojený s výplňou, časom sa preto môže stať, že sa „usedí“. V uvedených prípadoch sa jedná o bežné 
opotrebenie a nie je dôvodom k reklamácii.  
Guľôčkové výplne v sedacích vakoch vplyvom záťaže postupne mierne zmenia tvar a je potrebné 
výplň doplniť. Jedná sa o prirodzenú vlastnosť materiálu.
Ak bol k výrobku priložený montážny návod, pre urýchlenie vybavenia Vašej reklamácie na ňom 
odporúčame vyznačiť poškodenie/chýbajúci diel a priložiť ho k faktúre. Taktiež odporúčame odfotiť 
identifikačné štítky výrobku/balenia a ich zachovanie pre potreby urýchlenia priebehu potenciálneho 
reklamačného konania.
Záruka sa okrem uvedených nevzťahuje ani na vady spôsobené:

• nadmerným zaťažovaním výrobku, alebo nevhodným typom zaťaženia (napr. skákaním),
• zaťažením častí, ktoré nie sú určené na sedenie,
• nesprávnym umiestnením výrobku,
• neodborným zásahom do konštrukcie výrobku,
• akýmkoľvek iným zásahom kupujúceho do výrobku, ktorý nie je v súlade s týmto návodom na 

používanie alebo montážnym návodom.
 
Montáž     
Montáž vykonávajte podľa priloženého návodu. Ak nie je v montážnom návode uvedené inak, 
používajte ručný skrutkovač. Obal výrobku otvárajte opatrne, bez použitia ostrých predmetov. Aby ste
predišli poškodeniu, zostavujte nábytok na mäkkom a vodorovnom povrchu (napr. na koberci, v 
prípade potreby použite kartónový obal výrobku). Pred zahájením montáže skontrolujte jednotlivé 
diely výrobku. Ak v priebehu montáže narazíte na vadu, nepokračujte v montáži a kontaktujte naše 
reklamačné oddelenie. Nábytok pri presúvaní netlačte po podlahe, vždy ho nadvihnite za spodnú 
základňu a premiestnite na potrebné miesto.
 
Vŕzganie nábytku
Vŕzganie nábytku je vo väčšine prípadov prirodzený jav spôsobený vonkajšími faktormi, napríklad 
nesprávnou montážou, sklonom alebo materiálom povrchu, na ktorom je nábytok položený. Pri 
posteliach nemusí byť Vami zvolený rošt vhodný do daného typu postele. Príliš suchý vzduch má 
taktiež vplyv na vŕzganie nábytku. Spomenuté javy nie sú vadami materiálu ani výrobnými vadami.
 
Bezpečnostné upozornenia
V prípade výskytu vady výrobok okamžite prestaňte používať.
Výrobok používajte výlučne na vodorovnom podklade. Zabezpečte, aby mal výrobok pri používaní za 
každých okolností všetky nohy na podlahe. Nerovnomerné zaťaženie nôh môže viesť k poškodeniu. Ak 
je výrobok umiestnený na drevenú alebo plávajúcu podlahu, podložte kontaktné plochy filcovými 
podložkami pod nábytok, inak môže dôjsť k poškodeniu podlahy. Podložky pravidelne kontrolujte.
Výrobok nevystavujte vysokým teplotám, ani otvorenému ohňu, neumiestňujte v blízkosti priamych 
zdrojov tepla, v opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru, starnutiu alebo poškodeniu materiálu 
čalúnenia. Je potrebné, aby bol umiestnený minimálne 30 cm od radiátora a 50 cm od krbu.
Ak je výrobok určený na sedenie, uvedená nosnosť je na 1 sedadlo. V prípade postelí je nosnosť 
uvedená na 1 lôžko. Výrobok nie je určený na státie ani skákanie, a to ani u osôb, ktorých váha 



nedosahuje uvedenú nosnosť. Preťažovanie výrobku  spôsobené skákaním a státím môže spôsobiť 
poškodenie konštrukcie. 
Rozkladacie pohovky, kreslá a sedačky sú určené len na príležitostné spanie, neodporúčame ich na 
tento účel dlhodobo používať, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. Operadlá a lakťové 
opierky nie sú určené na sedenie, hrozí poškodenie konštrukcie a prevrátenie výrobku.
Nevkladajte ruky do pohyblivých častí.
Ak ide o výrobok dodaný v demonte, je potrebné dotiahnuť skrutky do 2-3 týždňov od montáže, v 
závislosti od frekvencie používania výrobku. Aby ste zabezpečili bezpečné bezpečné dlhodobé 
používanie výrobku, je potrebné tento postup opakovať každé 4 mesiace, v prípade potreby aj 
častejšie. Skrutky doťahujte jemne, pri hrubom zaobchádzaní môže dôjsť k mechanickému 
poškodeniu.
 
Čistenie a údržba
Akékoľvek čistenie a ošetrovanie výrobku, ktoré nie je uvedené v tomto návode na ošetrovanie a 
údržbu, je na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Použitím nevhodných prípravkov môže dôjsť k 
poškodeniu materiálu.
Zafarbenie poťahovej látky spôsobené iným farebne nestálym textilným materiálom (napr. modrými 
rifľami), sa zvyčajne nedá odstrániť a nie je dôvodom k reklamácii.
 
Výrobky vo vyhotovení látka
Povrchový prach odstraňujte vysávačom s kefkovým nástavcom a používajte vysávač s nízkym 
výkonom. Nábytok nevyklepávajte. 
Poťahovú látku chráňte pred zašpinením. V prípade, že vznikne fľak, ihneď ho odstráňte bielou, jemne
navlhčenou handričkou. Postupujte od okrajov ku stredu, inak sa môže škvrna rozšíriť. Dbajte na to, 
aby nedošlo k premočeniu a výrobok nechajte dokonale vyschnúť. Na sušenie nepoužívajte tepelné 
zdroje. V prípade potreby čistite pomocou bielej utierky navlhčenej v jemnom roztoku z vody a pH 
neutrálneho mydla a vytrite dosucha. Na čalúnený nábytok nepoužívajte bielidlo ani rozpúšťadlá (napr.
acetón, lieh, riedidlo, benzín). Nečistite parou. 
Látku nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom, sponám). Chráňte pred domácimi 
zvieratami. Žmolky vznikajú mechanickým pôsobením a nie sú výrobnou chybou ani chybou materiálu.
 
Výrobky vo vyhotovení umelá koža 
Povrchový prach odstraňujte vysávačom s kefkovým nástavcom a používajte vysávač s nízkym 
výkonom. Nábytok nevyklepávajte.
Poťahovú látku chráňte pred zašpinením. Menšie znečistenia odstráňte bielou, jemne navlhčenou 
handričkou. Väčšie znečistenia vyčistite pomocou bielej utierky navlhčenej v jemnom roztoku z vody a
pH neutrálneho mydla. Výrobky z umelej kože sú citlivé na mechanické poškodenie ostrými alebo 
drsnými predmetmi. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Nepoužívajte bielidlo ani rozpúšťadlá
(napr. acetón, lieh, riedidlo, benzín). Nežehlite. 
 
Výrobky vo vyhotovení pravá koža 
Prírodnú kožu je potrebné vo zvýšenej miere chrániť pred slnečným žiarením a príliš vysokou 
teplotou. V prípade suchého vzduchu použite zvlhčovač vzduchu, inak hrozí popraskanie kože. 
Na čistenie nepoužívajte agresívne chemické prostriedky. V prípade vyliatia tekutiny ihneď utrite 
savou utierkou dosucha. Kožený poťah je potrebné chrániť pred zašpinením.
Nepoužívajte krémy na obuv. Nábytok z prírodnej kože má svoj špecifický pach, ktorý nie je vadou 
výrobku. 



Drobné znečistenia odstráňte pomocou bielej utierky navlhčenej v jemnom roztoku z vody a pH 
neutrálneho mydla. Nepoužívajte chlórovanú vodu.
Kožu nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom, sponám).
Koža je prírodný materiál a jednotlivé kusy, ich štruktúra sa môžu vzájomne líšiť a v takom prípade sa 
nejedná o výrobnú vadu, ani vadu materiálu.
 
Drevené časti 
Drevo je prírodný materiál, jednotlivé kusy sa preto môžu mierne líšiť vzorom a odtieňom. Tieto 
odlišnosti nie sú dôvodom k reklamácii. 
Znečistené plochy zbavíme povrchového prachu pomocou vysávača s kefkovým nástavcom, alebo 
mäkkou kefkou. Iné znečistenie najlepšie odstránime pomocou navlhčenej bielej utierky s jemným 
saponátom. Na čistenie nepoužívajte bielidlo, agresívne čistiace prostriedky, ani rozpúšťadlá (napr. 
acetón, lieh, riedidlo, benzín). Vyliate tekutiny okamžite utrite savou utierkou dosucha.
 
Kovové a plastové časti
Utierajte mäkkou navlhčenou handričkou a vytrite dosucha, nepritláčajte, nepoužívajte abrazívne 
čistiace prostriedky, inak môže dôjsť k strate lesku alebo poškodeniu povrchovej úpravy. Na čistenie 
nepoužívajte ostré predmety, ani rozpúšťadlá (acetón, lieh, benzín, riedidlo).

DOSKOVÝ NÁBYTOK BEZ ČALÚNENIA

Výrobok, ktorý ste si zakúpili nie je určený na vonkajšie použitie. Je určený do obytných priestorov. 
Nábytok nie je určený na použitie vo vlhkom prostredí, vystavenie vlhkosti môže viesť k vzniku 
nežiaducich plesní alebo k nezvratnému poškodeniu drevených častí. Nábytok nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu, ktoré môže zapríčiniť vyblednutie farby. 

Záruka
Výrobok je určený na domáce použitie. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické 
poškodenie, poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, údržbou alebo montážou, a vystavením 
slnečnému žiareniu, preto dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode na údržbu a 
montážnom návode. Odporúčame odbornú montáž. Nábytok používajte v súlade s jeho určením a v 
priestoroch s vlhkosťou 45-55%.
Nevystavujte plochu nábytku horúcim veciam, mastným veciam, alebo priamemu styku s tekutinami, 
inak môže dôjsť k jeho neodstrániteľnému poškodeniu.  Záruka sa na takéto poškodenia nevzťahuje.
Nábytok je potrebné využívať rovnomerne po celej ploche, v opačnom prípade bude vplyvom 
používania viditeľný rozdiel medzi jednotlivými dielmi. 
Ak bol k výrobku priložený montážny návod, pre urýchlenie vybavenia Vašej reklamácie na ňom 
odporúčame vyznačiť poškodenie/chýbajúci diel a priložiť ho k faktúre. Taktiež odporúčame odfotiť 
identifikačné štítky výrobku/balenia a ich zachovanie pre potreby urýchlenia priebehu potenciálneho 
reklamačného konania.
Záruka sa okrem uvedených nevzťahuje ani na vady spôsobené:

• nadmerným zaťažovaním výrobku, alebo nevhodným typom zaťaženia,
• prekročením prípustnej nosnosti výrobku,
• nerovnomerným zaťažením jednotlivých častí,
• nesprávnym umiestnením výrobku,
• neodborným zásahom do konštrukcie výrobku,



• akýmkoľvek iným zásahom kupujúceho do výrobku, ktorý nie je v súlade s týmto návodom na 
používanie alebo montážnym návodom.

 
Montáž 
Montáž vykonávajte podľa priloženého návodu. Ak nie je v montážnom návode uvedené inak, 
používajte ručný skrutkovač. Obal výrobku otvárajte opatrne, bez použitia ostrých predmetov. Aby ste
predišli poškodeniu, zostavujte nábytok na mäkkom a vodorovnom povrchu (napr. na koberci, v 
prípade potreby použite kartónový obal výrobku). Pred zahájením montáže skontrolujte jednotlivé 
diely výrobku. Nábytok pri presúvaní netlačte po podlahe, vždy ho nadvihnite za spodnú základňu a 
premiestnite na potrebné miesto. 
Dôležité upozornenie: nábytok vždy zaistite proti prevráteniu.
 
Vŕzganie nábytku
Vŕzganie nábytku je vo väčšine prípadov prirodzený jav spôsobený vonkajšími faktormi, napríklad 
nesprávnou montážou, sklonom alebo materiálom povrchu, na ktorom je nábytok položený. Pri 
posteliach nemusí byť Vami zvolený rošt vhodný do daného typu postele. Príliš suchý vzduch má 
taktiež vplyv na vŕzganie nábytku. Spomenuté javy nie sú vadami materiálu ani výrobnými vadami.
 
Bezpečnostné upozornenia
V prípade výskytu vady výrobok okamžite prestaňte používať.
Výrobok používajte výlučne na rovnom podklade. Zabezpečte, aby mal výrobok pri používaní za 
každých okolností všetky nohy na podlahe. Nerovnomerné zaťaženie nôh môže viesť k poškodeniu. Ak 
je výrobok umiestnený na drevenú alebo plávajúcu podlahu, podložte kontaktné plochy filcovými 
podložkami pod nábytok, inak môže dôjsť k poškodeniu podlahy. Podložky pravidelne kontrolujte.
Výrobok nevystavujte vysokým teplotám, ani otvorenému ohňu, neumiestňujte v blízkosti priamych 
zdrojov tepla, v opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru, starnutiu alebo poškodeniu materiálu. 
Je potrebné, aby bol umiestnený minimálne 30 cm od radiátora a 50 cm od krbu.
Výrobok nie je určený na státie ani skákanie, a to ani u osôb, ktorých váha nedosahuje uvedenú 
nosnosť. Preťažovanie výrobku  spôsobené skákaním a státím môže spôsobiť poškodenie konštrukcie. 
Nevkladajte ruky do pohyblivých častí.
Ak ide o výrobok dodaný v demonte, je potrebné dotiahnuť skrutky do 2-3 týždňov od montáže, v 
závislosti od frekvencie používania výrobku. Aby ste zabezpečili bezpečné bezpečné dlhodobé 
používanie výrobku, je potrebné tento postup opakovať každé 4 mesiace, v prípade potreby aj 
častejšie. Skrutky doťahujte jemne, pri hrubom zaobchádzaní môže dôjsť k mechanickému 
poškodeniu.
 
Čistenie a údržba
Akékoľvek čistenie a ošetrovanie výrobku, ktoré nie je uvedené v tomto návode na ošetrovanie a 
údržbu, je na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Použitím nevhodných prípravkov môže dôjsť k 
poškodeniu materiálu.
Neukladajte na výrobok horúce, drsné predmety.
 
Laminovaná alebo fóliovaná drevotrieska
Čistite mäkkou navlhčenou utierkou a vytrite dosucha, v opačnom prípade by mohlo pri 
pretrvávajúcej vlhkosti dôjsť k poškodeniu materiálu. Nepritláčajte. Nepoužívajte abrazívne čistiace 
prostriedky, ani prostriedky na báze alkoholu. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, ani 
rozpúšťadlá (acetón, lieh, benzín, riedidlo). Vyliate tekutiny okamžite utrite savou utierkou dosucha.



Kuchynské linky, ktoré sú vyrábané v kombinácii MDF a drevotrieska môžu mať mierne odlišný odtieň 
na korpuse a dvierkach. Výrobný proces týchto komponentov je odlišný, nie je preto možné 
zabezpečiť presnú farebnú zhodu a nejedná sa o výrobnú vadu ani vadu materiálu.
 
Drevo (masív, dyha)
Drevo je prírodný materiál, jednotlivé kusy sa preto môžu mierne líšiť vzorom a odtieňom. Tieto 
odlišnosti nie sú dôvodom k reklamácii. 
Na odstraňovanie prachu používajte mäkkú suchú, alebo jemne navlhčenú handričku. Pri väčšom 
znečistení použite jemný, pH neutrálny mydlový roztok. Pri čistení netlačte na plochu. Vytrite dosucha.
Vyliate tekutiny okamžite utrite savou utierkou. 
 
Sklo
Čistite mäkkou utierkou namočenou v liehovom čistiacom prostriedku určenom na sklo. Nepoužívajte
abrazívne čistiace prostriedky, inak môže dôjsť k poškriabaniu. Nepreťažujte. 
 
Kovové a plastové časti
Utierajte mäkkou navlhčenou handričkou a vytrite dosucha, nepritláčajte, nepoužívajte abrazívne 
čistiace prostriedky, inak môže dôjsť k strate lesku alebo poškodeniu povrchovej úpravy. Na čistenie 
nepoužívajte ostré predmety, ani rozpúšťadlá (acetón, lieh, benzín, riedidlo).
 
Prútené koše
Prútené koše s textilnou výstielkou alebo bez nej vyčistíte jemným vyklepaním. Nenamáčajte a 
nevystavujte nadmernej vlhkosti.

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK, ZÁHRADNÉ DOPLNKY A ZÁVESNÉ KRESLÁ

Výrobok, ktorý ste si zakúpili je určený na vonkajšie použitie. Nábytok nie je určený na použitie vo 
vlhkom prostredí, vystavenie vlhkosti môže viesť k vzniku nežiaducich plesní alebo k nezvratnému 
poškodeniu jeho častí. 

Záruka
Výrobok je určený na domáce použitie. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické 
poškodenie, poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, údržbou alebo montážou, a vystavením 
slnečnému žiareniu, preto dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode na údržbu a 
montážnom návode. Odporúčame odbornú montáž. Nábytok používajte v súlade s jeho určením. 
Okolo výrobku je potrebné zabezpečiť prúdenie vzduchu, preto je nutné, aby bol umiestnený 
minimálne 30 cm od steny. Nábytok z polyratanu alebo plastu nevystavujte priamemu slnečnému 
žiareniu.
Nábytok je potrebné využívať rovnomerne po celej ploche, v opačnom prípade bude vplyvom 
používania viditeľný rozdiel medzi jednotlivými časťami.
Guľôčkové výplne v sedacích vakoch vplyvom záťaže postupne mierne zmenia tvar a je potrebné 
výplň doplniť. Jedná sa o prirodzenú vlastnosť materiálu.
Ak bol k výrobku priložený montážny návod, pre urýchlenie vybavenia Vašej reklamácie na ňom 
odporúčame vyznačiť poškodenie/chýbajúci diel a priložiť ho k faktúre. Taktiež odporúčame odfotiť 
identifikačné štítky výrobku/balenia a ich zachovanie pre potreby urýchlenia priebehu potenciálneho 
reklamačného konania.
Záruka sa okrem uvedených nevzťahuje ani na vady spôsobené:



• nadmerným zaťažovaním výrobku, alebo nevhodným typom zaťaženia (napr. skákaním),
• zaťažením častí, ktoré nie sú určené na sedenie,
• nesprávnym umiestnením a skladovaním výrobku,
• neodborným zásahom do konštrukcie výrobku,
• akýmkoľvek iným zásahom kupujúceho do výrobku, ktorý nie je v súlade s týmto návodom na 

používanie alebo montážnym návodom.
 
Montáž 
Montáž vykonávajte podľa priloženého návodu. Ak nie je v montážnom návode uvedené inak, 
používajte ručný skrutkovač. Obal výrobku otvárajte opatrne, bez použitia ostrých predmetov. Aby ste
predišli poškodeniu, zostavujte nábytok na mäkkom a vodorovnom povrchu (napr. na koberci, v 
prípade potreby použite kartónový obal výrobku). Pred zahájením montáže skontrolujte jednotlivé 
diely výrobku. Ak v priebehu montáže narazíte na vadu, nepokračujte v montáži a kontaktujte naše 
reklamačné oddelenie. Nábytok pri presúvaní netlačte po podlahe, vždy ho nadvihnite za spodnú 
základňu a premiestnite na potrebné miesto.
 
Vŕzganie nábytku
Vŕzganie nábytku je vo väčšine prípadov prirodzený jav spôsobený vonkajšími faktormi, napríklad 
nesprávnou montážou, sklonom alebo materiálom povrchu, na ktorom je nábytok položený. Príliš 
suchý vzduch má taktiež vplyv na vŕzganie nábytku. Spomenuté javy nie sú vadami materiálu ani 
výrobnými vadami.
 
Bezpečnostné upozornenia
V prípade výskytu vady výrobok okamžite prestaňte používať.
Výrobok používajte výlučne na vodorovnom podklade. Zabezpečte, aby mal výrobok pri používaní za 
každých okolností všetky nohy na podlahe. Nerovnomerné zaťaženie nôh môže viesť k poškodeniu. Ak 
je výrobok umiestnený na drevenú alebo plávajúcu podlahu, podložte kontaktné plochy filcovými 
podložkami pod nábytok, inak môže dôjsť k poškodeniu podlahy. Podložky pravidelne kontrolujte.
Výrobok nevystavujte vysokým teplotám, ani otvorenému ohňu, neumiestňujte v blízkosti priamych 
zdrojov tepla, v opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru, starnutiu alebo poškodeniu materiálu. 
Je potrebné, aby bol od tepelného zdroja vzdialený minimálne 50 cm, od otvoreného ohňa minimálne 
1 meter.
Ak je výrobok určený na sedenie, uvedená nosnosť je na 1 sedadlo. Výrobok nie je určený na státie ani 
skákanie, a to ani u osôb, ktorých váha nedosahuje uvedenú nosnosť. Preťažovanie výrobku  
spôsobené skákaním a státím môže spôsobiť poškodenie konštrukcie. 
Operadlá a lakťové opierky nie sú určené na sedenie, hrozí poškodenie konštrukcie a prevrátenie 
výrobku.
Nevkladajte ruky do pohyblivých častí.
Ak ide o výrobok dodaný v demonte, je potrebné dotiahnuť skrutky do 2-3 týždňov od montáže, v 
závislosti od frekvencie používania výrobku. Aby ste zabezpečili bezpečné bezpečné dlhodobé 
používanie výrobku, je potrebné tento postup opakovať každé 4 mesiace, v prípade potreby aj 
častejšie. Skrutky doťahujte jemne, pri hrubom zaobchádzaní môže dôjsť k mechanickému 
poškodeniu.
 
Čistenie, údržba a skladovanie



Akékoľvek čistenie a ošetrovanie výrobku, ktoré nie je uvedené v tomto návode na ošetrovanie a 
údržbu, je na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Použitím nevhodných prípravkov môže dôjsť k 
poškodeniu materiálu.
Zafarbenie poťahovej látky spôsobené iným farebne nestálym textilným materiálom (napr. modrými 
rifľami), sa zvyčajne nedá odstrániť a nie je dôvodom k reklamácii.
 
Poťahy a vankúše
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani UV žiareniu. 
Nevystavujte vlhkosti a vode, skladujte v suchej a teplej miestnosti s dobrým prúdením vzduchu, inak 
môže dôjsť k vzniku plesní. Pravidelne vetrajte a zabezpečte prúdenie vzduchu okolo vankúšov. 
Nevystavujte mrazom. 
V prípade znečistenia použite mäkkú bielu utierku navlhčenú v roztoku vody a pH neutrálneho mydla. 
Nechajte uschnúť. Nesušte v sušičke. Znečistenie prachom odstráňte pomocou vysávača s nízkym 
výkonom alebo kefkou s jemnými štetinami.
Nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom, sponám).

Nábytok a záhradné doplnky z polyratanu
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani UV žiareniu . Nevystavujte dlhodobo teplotám nad 35 
ºC a pod 10 ºC. Vystavenie mrazu môže viesť k poškodeniu materiálu. V prípade nepriaznivého počasia
výrobok nechajte vyschnúť a prikryte ochrannou plachtou. Plachtu umiestnite tak, aby sa  na nej 
nehromadila voda. Zabezpečte prúdenie vzduchu.  Nábytok prezimujte v suchom interiéri.
Znečistenie vyčistite mäkkou utierkou namočenou v roztoku jemného saponátu. Znečistenie prachom
odstráňte pomocou vysávača s nízkym výkonom alebo kefkou s jemnými štetinami. Na čistenie 
nepoužívajte ostré predmety, ani rozpúšťadlá (acetón, lieh, benzín, riedidlo). Nepoužívajte abrazívne 
čistiace prostriedky.
Nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom, sponám).

Kovový nábytok a záhradné doplnky
Chráňte pred dažďom, vlhkosťou a UV žiarením. V prípade nepriaznivého počasia prikryte ochrannou 
plachtou. Nábytok prezimujte v suchom prostredí v interiéri. Kovové profily sú ošetrované z vonkajšej 
strany, nevystavujte preto nábytok nevystavujte vlhkému prostrediu. Pred začiatkom sezóny ošetrite 
antikoróznym prípravkom v spreji. 
V prípade znečistenia použite navlhčenú mäkkú bielu utierku, nepoužívajte abrazívne čistiace 
prostriedky, inak môže dôjsť k strate lesku alebo poškodeniu povrchovej úpravy. Znečistenie prachom 
odstráňte pomocou vysávača s nízkym výkonom alebo kefkou s jemnými štetinami. Na čistenie 
nepoužívajte ostré predmety, ani rozpúšťadlá (acetón, lieh, benzín, riedidlo). 
Nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom, sponám), inak môže dôjsť ku korózii.

Drevený nábytok a záhradné doplnky
Drevený nábytok vyžaduje zvýšenú starostlivosť a pravidelnú údržbu. Pred prvým použitím ošetrite 
olejom na nábytok. Pred ošetrením nábytok dôkladne očistite od prachu suchou utierkou. 
Neošetrujte nábytok, pokiaľ je vlhký, môže dôjsť k vzniku plesní.
Ošetrenie olejom je potrebné pravidelne, aspoň každých 6 mesiacov opakovať, v opačnom prípade 
dôjde k oslabeniu materiálu alebo k vzniku hlbokých prasklín, a k napadnutiu plesňami a hubami. 
Prezimujte v suchej teplej miestnosti s dostatočným prúdením vzduchu. Chráňte pred tepelnými 
výkyvmi, dažďom a snehom.



Drevo je prírodný materiál, jednotlivé kusy sa preto môžu mierne líšiť vzorom, odtieňom a štruktúrou. 
Tieto odlišnosti nie sú dôvodom k reklamácii. Vplyvom poveternostných podmienok a počasia 
postupne dochádza k zmene farby dreva. Pravidelnou starostlivosťou môžete týmto zmenám 
predchádzať. 
Nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom, sponám), inak dôjde k vzniku rýh.
Čistite mäkkou bielou navlhčenou utierkou. 

Plastový nábytok a záhradné doplnky
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani UV žiareniu. Vystavenie mrazu alebo slnku môže viesť 
k poškodeniu alebo oslabeniu materiálu. Nevystavujte dlhodobo teplotám nad 35 ºC a pod 10 ºC. 
Vplyvom poveternostných a svetelných podmienok môže dôjsť k postupnej zmene farby. V prípade 
nepriaznivého počasia prikryte ochrannou plachtou. Nábytok prezimujte v interiéri.
Chráňte pred znečistením. Plast prirodzene obsahuje jemné póry, v ktorých sa znečistenie usadzuje.  
Znečistenie vyčistite mäkkou utierkou namočenou v roztoku jemného saponátu. Na čistenie 
nepoužívajte ostré predmety, ani rozpúšťadlá (acetón, lieh, benzín, riedidlo).
Nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom, sponám).

Sklenené časti
Nevystavujte mrazu ani prudkým teplotným zmenám.
Čistite mäkkou utierkou namočenou v liehovom čistiacom prostriedku určenom na sklo. Nepoužívajte
abrazívne čistiace prostriedky, inak môže dôjsť k poškriabaniu. 
Neukladajte na sklenené plochy horúce, drsné predmety. Nepreťažujte. 
Nevystavujte ostrým a drsným predmetom.

Lanový výplet
Nevystavujte vlhkosti, vode alebo UV žiareniu. Skladujte v suchej a teplej miestnosti s dobrým 
prúdením vzduchu, inak môže dôjsť k vzniku plesní.
Znečistenie prachom odstráňte pomocou vysávača s nízkym výkonom alebo kefkou s jemnými 
štetinami. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, ani rozpúšťadlá (acetón, lieh, benzín, riedidlo). 
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Nevystavujte ostrým a drsným predmetom (napr. zipsom,
sponám). 

VIANOČNÉ STROMČEKY, LED VIANOČNÉ STROMČEKY, VIANOČNÉ SVETIELKA 
ELEKTRICKÉ VIANOČNÉ DEKORÁCIE

Výrobok, ktorý ste si zakúpili je určený výlučne na vnútorné použitie. Nie je určený na použitie vo 
vlhkom prostredí.

Záruka
Výrobok je určený na domáce použitie. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické 
poškodenie, poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, údržbou alebo montážou, preto 
dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode na údržbu a montážnom návode. 
Ak bol k výrobku priložený montážny návod, pre urýchlenie vybavenia Vašej reklamácie na ňom 
odporúčame vyznačiť poškodenie/chýbajúci diel a priložiť ho k faktúre. Taktiež odporúčame odfotiť 
identifikačné štítky výrobku/balenia a ich zachovanie pre potreby urýchlenia priebehu potenciálneho 
reklamačného konania.



Montáž 
Montáž vykonávajte podľa priloženého návodu. Obal výrobku otvárajte opatrne, bez použitia ostrých 
predmetov. Aby ste predišli poškodeniu, zostavujte výrobok na mäkkom a vodorovnom povrchu 
(napr. na koberci, v prípade potreby použite kartónový obal výrobku). Vianočné stromčeky musia byť 
postavené kolmo k podlahe, inak hrozí prevrátenie. Pred zahájením montáže skontrolujte jednotlivé 
diely výrobku. Ak v priebehu montáže narazíte na vadu, nepokračujte v montáži a kontaktujte naše 
reklamačné oddelenie. Výrobok pri presúvaní netlačte po podlahe, vždy ho nadvihnite a premiestnite 
na potrebné miesto. Montáž/manipuláciu s výrobkom vykonávajte len vtedy, keď je výrobok odpojený 
od siete.

Bezpečnostné upozornenia
V prípade vady výrobok okamžite prestaňte používať. 
Výrobok nepoužívajte v exteriéri, je určený výlučne na vnútorné použitie. Zabráňte kontaktu s vodou a
vlhkosťou. Výrobok neumiestňujte priamo na drevenú alebo plávajúcu podlahu, inak môže dôjsť k 
poškriabaniu podlahovej plochy.
Výrobok nevystavujte prudkým teplotných zmenám, ani teplotám nad 35 ºC a pod 10 ºC. Nepoužívajte
v blízkosti otvoreného ohňa. Výrobok vždy umiestnite minimálne 30 cm od tepelného zdroja a 1 m od 
krbu. 
V prípade vianočných stromčekov/LED vianočných stromčekov dbajte, aby boli ozdoby umiestnené 
rovnomerne, inak môže dôjsť k prevráteniu. Pred pripojením k napájaciemu zdroju vyberte vždy 
výrobok z obalu. Používajte výlučne sieťový zdroj dodaný s výrobkom.
Izoláciu káblov chráňte pred poškodením. V prípade, že má výrobok poškodenú izoláciu káblov, 
nezapájajte ho do siete. Na káble neumiestňujte a nevešajte žiadne predmety. Výrobok nezakrývajte 
žiadnymi predmetmi. Výrobok obsahuje LED diódy, ktoré sa nedajú vymeniť. 
Svetelné reťaze neprepájajte s inými druhmi výrobkov. Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho zo siete. 
Zabráňte prístupu detí k výrobku. Výrobok počas Vašej neprítomnosti nenechávajte zapojený v sieti. 

Čistenie, údržba a skladovanie
Akékoľvek čistenie a skladovanie výrobku, ktoré nie je uvedené v tomto návode, je na vlastnú 
zodpovednosť zákazníka. Nevhodným čistením elektrických spotrebičov sa vystavujete 
bezpečnostnému riziku. 
Stromčeky mimo sezóny uskladnite tak, aby boli chránené pred prachom, vodou a vlhkosťou. 
Nevysávajte. Nepoužívajte na čistenie vodu. Nevystavujte rozpúšťadlám (acetón, lieh, benzín, riedidlo),
ani ostrým predmetom. 


