
 

 

Příloha obchodních podmínek e-shopu „http://www.nejlevnejsinabytek.cz“ č. 3 

 

PŘÍLOHA Č. 3  - POKYNY K UŽÍVÁNÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ ZBOŽÍ A NÁBYTKU: 

Pro zajištění používání správnou funkci a prodloužení životnosti nábytku, který jste zakoupili, 

dodržujte níže uvedená pravidla: 

1. VYBALENÍ 

1.1 Odstraňujte obalový materiál rukou, nepoužívejte nůž nebo nůžky, dbejte na případné pokyny na obalovém materiálu. Před 
použitím upravte čalounění lehkým naklepáním, natřepáním polštářů, sedáků a opěrek, po dlouhé cestě můžou být částečně 
zdeformované. 

1.2 Pokud je nutná montáž nábytku, proveďte ji dle přiloženého návodu s dodržením pořadí postupu na měkkém podkladu, ať 
zabráníte poškrábání nábytku. 

1.3 Nábytek používejte v souladu s jeho konstrukcí a určením. Vzhledem k bezpečnosti používání by nábytek neměl sloužit jako 
náhrada za žebříky, dvířka a úchytky jako náhrada za věšáky apod. 

1.4 Udržujte všechny malé části mimo dosah dětí. 

1.5 Alespoň jednou za 4 měsíce zkontrolujte šrouby, otočná kolečka, zda jsou pevné dotažena. 

1.6 V případě uvolnění (odšroubování) šroubů, koleček, přestaňte nábytek používat a šrouby dotáhněte. 

1.7 Zjistíte-li, že schází některé díly nebo jsou poškozené, přestaňte nábytek používat, dokud se nenahradí originálními díly. 

1.8 Dveře, zásuvky, výsuvné police nenechávejte bez nutnosti otevřeny (vytaženy), protože to může ohrozit bezpečnost uživatelů, 
zejména dětí. 

1.9 Otáčecí křesla mají mechanismus nahoru-dolu“, jehož princip spočívá v ručním ovládání výšky sedáku. U modelů, ve kterých je 
instalován mechanismus TILT – spočívá princip ovládání v nastavení sklonu opěradla a také jeho blokády (tzv.multiblock). 

1.10 Sedačky a pohovky nejsou určeny pro každodenní spaní, pokud přímo u produktu není uvedeno jinak. 

1.11 Maximální zatížení nábytku činí: 

a) jídelních a barových židlí je 80 - 100 kg (informace týkající se konkrétního modelu je umístěna na balení). 

b) křesel – 100 kg-120 kg 

c) postelí – s roštem 80-120 kg na jedno spací místo, u postelí bez roštu závisí nosnost na nosnosti použitého roštu. 
Je důležité uvědomit si, že i matrace má svou hmotnost, která se od celkové nosnosti postele/roštu musí odečíst. 

d) kancelářských křesel 120 kg-150 kg, dětských křesel 60 – 100 kg. 

e) sedacích souprav – 100 – 130 kg na jedno sedací místo. 

 
NERESPEKTOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH UPOZORNĚNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ. 

2. MONTÁŽ 

2.1 Nábytek vyžaduje odbornou montáž. 

2.2 Během montáže musí být šrouby dotaženy ve dvou fázích, nejdříve lehce a pak nakonec každý maximální silou. 

2.3 Korpusy nábytku je nezbytné montovat tak, aby byly dodrženy pravé úhly. 

2.4 Při zvedání/přesunu stolů (zejména rozkládacích) je držte po delších stranách, stoly musí přenášet alespoň dvě osoby. 

2.5 Při přenosu nábytku je třeba ho nadzvednout (bez dodatečného zatížení), netahat, protože hrozí trvalé poškození. Během 
přenášení nábytek uchopte za svislé komponenty (boky, nohy). 



 

 

2.6 Nábytek postavte na vodorovném povrchu. Pro udržení stability při sezení by měly stát nohy výrobku na podlaze (neodklánějte 
se, nehoupejte se). 

2.7 Nábytek nestavějte do vzdálenosti menší než 1 m od aktivních zdrojů tepla (ohřívače, kamna). 

2.8 Nábytek by měl stát v suchých a uzavřených místnostech, zajištěných před působením škodlivých atmosférických vlivů. Příliš 
suchý nebo vlhký vzduch může způsobit deformaci některých dílů nábytku. Vyhýbejte se postavení nábytku na mokrém povrchu 
(mokré podlahy, koberce) – hrozí nebezpečí vzniku plísní. 

2.9 Chraňte nábytek před přímým působením slunečního záření. 

2.10 Desky nábytku se mohou poškodit horkými talíři, mokrými šálky, předměty s ostrými nebo drsnými povrchy. Aby se předešlo 
poškození povrchu, použijte ochranné podložky. Rozlité tekutiny ihned setřete. 

2.11 Během používání může v důsledku přírodních procesů nastat změna barevného pigmentu a na čalounění se mohou objevit 
odbarvení v místech vystavených intenzivnímu použití. 

2.12 Chromované elementy chraňte proti poškrábání. 

2.13 Poškození vzniklá v důsledku nesprávného použití nemohou být předmětem reklamace. 

2.14 Pokud máte postel na hladké podlaze, tak krom pravidelné kontroly zajistěte, aby postel neklouzala - doporučujeme podlepit 
nožky. Nožky musí být kolmo na rám postele. Pokud není zajištěna stabilita postele správnou montáží, může dojít k poškození 
některých dílů. Nejedná se o výrobní vadu, ale mechanické poškození dílů v důsledku nesprávné montáže/užívání. 

3. OBECNÉ INFORMACE O OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU 

3.1 Volnější potah, který po sezení zůstává na některých, zpravidla na větších, zatěžovanějších plochách, je běžnou vlastností 
použitých materiálů. Rozsah tohoto jevu záleží na typu užitého materiálu, konstrukci, intenzitě a délce užívání. Po použití proto 
potah uhlazením rukou upravte, čímž takové opotřebení snížíte. Povolení potahu se může, v průběhu času, mírně zvětšit. Nejde 
o vadu, ale o běžný projev opotřebení. Potah je možno hrazeným servisním úkonem dopnout, upozorňujeme však, že přílišné 
vypnutí potahu může mít za následek deformaci hran měkkých výplňových pěn a významným způsobem snižovat životnost 
potahu, dále přetěžování šitých spojů, jejich praskání a rovněž otěr je v takovém případě značně intenzivnější. 

3.2 Běžné opotřebení zboží není výrobní vadou a jeho míra závisí především na správné údržbě zboží. 

3.3 Takovým běžným opotřebením je například změknutí výplňových pěn, částečné zvlnění potahových látek nebo zvýšené vrzání. 
Zdůrazňujeme, že nerovnoměrným zatěžováním sedacích ploch nábytku postupně může dojít k nerovnoměrnému opotřebení 
nábytku (například oblíbený sedák naproti televizoru může po určité době více změknout než sedáky méně používané).  

3.4 Sedačkám rovněž škodí nepřiměřeně vysoká či nízká vlhkost a kolísavá teplota. V takovém případě dochází k rozpínání 
konstrukčních materiálů, k porušení spojů, což se může projevit např. zvýšeným vrzáním. 

3.5 Nenavazování vzoru na potahu není vadou zboží. Tvarované panely potahu jsou běžně zvrásněné a toto zvrásnění nemusí být 
pravidelné. Taková nepravidelnost tedy není vadou.  

3.6 Odstíny potahových materiálů a dřevěných doplňků, zveřejněné ve webovém rozhraní e-shopu nebo v letácích jsou pouze 
orientační a nejsou referenčním určením barvy zboží. Potahové látky mají běžně drobné barevné odchylky jednotlivých 
výrobních šarží potahových látek jsou běžnou vlastností takového materiálu. Nelze tedy zaručit naprostou barevnou shodu u 
případných doobjednávek téhož zboží. 

3.7 Prach z nábytku odstraňujte následujícím způsobem: 

a) lakovaný a dřevěný povrch, MDF a lesklé povrchy otřete suchým, měkkým hadříkem. Matové povrchy se mohou 
oprášit domácím vysavačem s hubicí s měkkými štětinami. 

b) čalouněné povrchy – domácím vysavačem s hubicí s měkkými štětinami 

c) kožené povrchy (přírodní kůže) – jemným, lehce navlhčeným hadříkem a ošetřit speciálními prostředky na kůži 

d) povrchy z eko-kůže – jemným, lehce navlhčeným hadříkem s malým množstvím mýdla 

3.8 Laminátový nábytek můžete omývat mokrým hadříkem a následně osušte měkkým suchým hadříkem. 

3.9 Všechny čisticí prostředky používejte v souladu s těmito pokyny a podle určení a návodu jejich výrobce. 

3.10 Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abraziva nebo rozpouštědla. Varujeme před použitím prostředků obsahujících 
konzervační přípravky, které mohou působit negativně na vzhled takového povrchu. 

3.11 Dřevěné části nábytku nečistěte a nekonzervujte chemickými prostředky vzhledem k možnému nebezpečí poškození povrchové 
úpravy těchto části. 

3.12 Životnost matrace v posteli prodloužíte dobrou péčí a údržbou. Řiďte se jednoduchými tipy a využijte potenciál a životnost své 
matrace naplno: 



 

 

a) POUŽÍVEJTE CHRÁNIČ MATRACE - Chránič matrace v noci absorbuje pot a chrání před ním matraci. Dá se také 
snadno vyprat. Perte ho minimálně šestkrát do roka. Pokud jste alergičtí na roztoče, perte chránič častěji. Chránič 
matrace byste měli vyměnit po dvou až třech letech používání. 

b) POUŽÍVEJTE VRCHNÍ MATRACI - Kromě chrániče můžete přidat i vrchní matraci. Ta matraci také chrání a navíc 
přidává na pohodlí. Nezapomeňte, že vrchní matrace nemá tak dlouhou životnost jako klasická matrace, a proto 
byste ji měli měnit častěji, v závislosti na opotřebení. 

c) SVOU MATRACI OTÁČEJTE - Pružinové, pěnové a vrchní matrace by se měly 3 až 4 krát do roka otáčet. Nejen 
dvě plochy na ležení, ale také strana na hlavu a strana na nohy. Nezapomeňte si zkontrolovat, jestli máte 
oboustrannou matraci. Díky pravidelnému otáčení se matrace neproleží podle vašeho těla. 

d) MATRACI PRAVIDELNĚ VYSÁVEJTE - Není to pouze otázka hygieny, ale také špíny, která se do matrace dostává 
a může poškodit strukturu a prošívání potahu matrace. 

e) POD MATRACÍ BY MĚL PROUDIT VZDUCH - Tímto způsobem se bude matrace odvětrávat ze spodní strany a 
nebude se v ní zachytávat vlhkost. Pružinové matrace by měly být položené v postelovém rámu na látkovém roštu, 
aby se z nich uvolňovala sražená voda. 

f) VYHÝBEJTE SE PŘIKRÝVKÁM NA POSTEL - Stlaní postele by nemělo být to první, co ráno uděláte. Vlhkost, 
která se v noci vytvořila z potu, se musí nejdříve z matrace odvětrat. Matrace potřebuje vzduch. 

g) POKUD MÁTE MOŽNOST, VĚTREJTE MATRACI I HORNÍ MATRACI - Matrace nemusíte větrat každý měsíc, ale 
je dobré si v této činnosti udělat pravidelnost. Například vždy, když budete matraci otáčet. Vlhkost v matraci vytváří 
pro roztoče ideální podmínky pro život. Proto je důležité, aby byly matrace dobře větrané. 

 

  

 

 

 

 


