
 

  Dôležité informácie k údržbe a bezpečnosti 
 

Drevená záhradná zostava 
 
Prosím uložte bezpečne tieto inštrukcie pre neskoršiu možnosť k nahliadnutiu. 
 
Je nevyhnutné prečítať tieto inštrukcie pred zostavovaním a používaním tohto výrobku. Bezpečného a 
efektívneho užívania tohto výrobku je možné docieliť iba pri správnom zostavení, udržiavaní a spôsobe 
použitia. Ste zodpovední za odovzdanie všetkých informácií, varovaní a výstrah všetkým užívateľom tohto 
výrobku. 
 
Pred tým, než začnete produkt plne využívať, dôkladne preverte a upevnite všetky skrutky a matice. 
 

Inštrukcie k starostlivosti a údržbe 
 
Drevo je prírodný produkt a jeho vzhľad trpí, ak je zanechané pod vplyvom prírodných síl. Pred ponechaním 
vašej zostavy na záhrade sa uistite, že bola ošetrená príslušným prostriedkom na ochranu drevených 
produktov. Povrchová úprava, ktorú ste zvolili pre svoj produkt, by mala byť pravidelne obnovovaná a 
udržiavaná tak, aby bolo drevo chránené pred vlhkosťou a nábytok vyzeral čo najlepšie. 
 
 
Nasledujúce štandardné metódy údržby Vám pomôžu predĺžiť životnosť Vášho nábytku: 
 

 Odporúčame, aby všetok sezónny nábytok bol pri zmenách počasia a počas zimného obdobia 
prikrytý a skladovaný na suchom mieste. 

 Pred prvým použitím a následne v pravidelných intervaloch aplikujte prostriedok na ochranu dreva. 
 Pred a po období uskladnenia aplikujte prostriedok na ochranu dreva. 

 Je absolútne nevyhnutné celý povrch nábytku vrátane skrytých miest natrieť / napustiť doporučeným 
prostriedkom na ochranu dreva. Prosím postupujte podľa konkrétnych inštrukcií k produktu, ktorý ste 
si vybrali. 

 Pri čistení jednotlivých druhov látok postupujte podľa konkrétnych inštrukcií k danej látke. 

 Ak Váš výrobok obsahuje sklápací mechanizmus, dávajte pozor pri sklápaní. Nedávajte ruky do 
sklápacieho mechanizmu. Deti môžu manipulovať s výrobkom len pod dohľadom. 

 
 
Pozor 
Nesadajte si na operadlá kresiel. 
Používajte vždy na pevnom povrchu, tak, aby boli všetky nohy v kontakte so zemou. 
Chráňte pred poveternostnými vplyvmi. 
 
Dĺžka záruky na vady materiálu a výrobné vady tohto produktu je 2 roky od nákupu. Uchovajte si účtenku 
alebo iný doklad o nákupe. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nasledovným: 
 

1. nesprávne použitie, zneužitie alebo nedodržanie inštrukcií na použitie, ktoré sa vzťahujú na 
tento produkt 

2. využitie na komerčné alebo firemné účely 
3. škoda spôsobená cudzími predmetmi, látkami alebo pri nehode 
4. značným opotrebovaním 

 
Pokiaľ nebudú inštrukcie dodržané, môže dôjsť k tomu, že drevo zmení farbu a vytvoria sa praskliny. 
Jemné obrúsenie môže obnoviť pôvodnú farbu. Potom je možné drevo ošetriť príslušným olejom na 
drevo. 


