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NÁVOD NA ÚDRŽBU – NÁBYTEK 
 
Pro zachování estetických a užitných vlastností nábytku je nezbytné se řídit při jeho používání a ošetřování níže 
uvedenými pokyny – zabráníte tak předčasnému znehodnocení výrobku. 
 

1. U dýhovaného a masivního nábytku nelze zajistit rovnoměrnost barvy a kresby, protože se jedná o přírodní 
materiál. Změna struktury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou vadou, ani důvodem k 
reklamaci. 

 
2. Výrobek může být užíván jen k účelům, pro které je navržen. Nesedejte, nestoupejte a nevěšte se na 

stolový nábytek, skříňky, kontejnery, parapetní desky, police apod. 
 

3. Ve výrobcích neskladujte chemické, zapáchající nebo jinak agresivní látky, pokud k tomuto účelu nejsou 
vysloveně určeny /např. speciální laboratorní nábytek/. 
 

4. Výrobek může být umístěn pouze v odpovídajícím prostředí. Výrobku škodí především zvýšená vlhkost a 
prašnost. Uživatel ručí za dodržování správných klimatických podmínek prostředí: relativní vlhkost vzduchu 
40-55%, teplota vzduchu minimálně 16°C. Klimatické podmínky musí být dodrženy při montáži i následném 
užívání výrobku. Nedodržením těchto podmínek může dojít k deformaci nábytku. Výrobky mohou být 
vystaveny i jiným klimatickým podmínkám, ale tyto požadavky musí být známy předem, aby mohla být 
přizpůsobena konstrukce nábytku již při jeho výrobě nebo v projektu. 
 

5. Tekutiny všeho druhu, rozlité na povrchu výrobku, je nutné ihned umýt a vysušit. I obyčejná voda, která by 
zatekla do spár, může výrobek poškodit. 
 

6. Uživatel provádí po delším užívání /tj. nejdéle po půl roce/ kontrolu a běžnou údržbu ovládacích a 
funkčních mechanismů. Jedná se především o seřízení dveřních závěsů, seřízení mechanismů posuvných 
dveří, seřízení napínacího kování, promazání zámků, pohyblivých a vodících elementů vhodným olejem 
/např.WB40/, dotažení uvolněných šroubů a kontrolu stability nábytku. 
 

7. Dřevěné, kovové a plastové části výrobku lze čistit běžnými neabrazivními prostředky. Doporučujeme 
použít jemný suchý nebo lehce navlhčený hadřík s příměsí saponátu. K čištění nepoužívejte ostré předměty, 
drátěnky, chemická rozpouštědla /aceton, technický benzín aj./, práškové čisticí prostředky, nebo 
prostředky s různými brusnými účinky. Nedoporučujeme používat různé vosky a leštěnky. Skleněné plochy 
se čistí běžnými přípravky určenými pro čištění oken. 

 

8. Nepřetěžujte nábytek. Pokud není v dokumentaci uvedeno jinak, nosnost jednotlivých polic je 15kg/jednu 
polici, do maximální délky 60cm, nad 60cm nosnost polic bez podpěr úměrně klesá. U zásuvek skříní, 
kontejnerů a výsuvných rámů je povolené zatížení 15kg (pokud není uvedeno jinak). U malých zásuvek 
stolů, nočních stolků a výsuvných polic je povolené zatížení 10kg. 
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