
Hliníkový zahradní nábytek 
stůl Naomi s deskou z Polywoodu 

 

 
Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám, že jste si vybrali tento hliníkový zahradní nábytek. Vámi zakoupený nábytek 
nevyžaduje během roku prakticky žádnou složitou údržbu. Při správném používání Vám bude jistě 
dlouho sloužit a zpříjemní Vám pobyt na Vaší zahradě.  
 
Používání 
Nábytek je konstruován tak, aby při správné péči a způsobu používání odolával běžným venkovním 
podmínkám. Díky své hliníkové konstrukci se nábytek snadno přemisťuje, takže můžete snadno měnit 
i místo svého odpočinku.   

Dále je nábytek konstruován tak, aby byl bezpečný při běžném způsobu používání, pro který byl 
navržen a vyroben. Jakékoli jiné než obvyklé použití, tj. především stání nebo sedání na stůl, může 
být příčinou vážného zranění.  
 
Údržba 
Tento nábytek nevyžaduje prakticky žádnou údržbu.  

Pokyny pro materiál Polywood: 
Povrch desky stolu z polywoodu můžete udržovat stíráním pomocí vlažné vody. Vždy důkladně 
propláchněte houbu nebo měkkou, nepouštící utěrku. Pokud se rozlije na desce stolu víno, džus, 
kečup apod., nejdříve místo vysušte a potom vyčistěte povrch vlažnou vodou a jemným čisticím 
prostředkem. 
Upozornění! 
Nikdy nepoužívejte na materiál polywood vysokotlaké čištění. Vysoký tlak může poškodit materiál. 
Nikdy byste neměli použít jakékoliv agresivní čisticí prostředky, které mohou způsobit na povrchu 
desky trvalé skvrny, nebo jiné poškození. Je i lepší nepokládat na stůl trvale žádné dekorace, které 
také mohou způsobit na povrchu stálé skvrny, a/nebo změnu zabarvení. Za horkého počasí se pak 
nedoporučuje dávat dlouhodobě na stůl výrobky ze skla. Paprsky průchodem sklem mohou zvýšit 
teplotu na povrchu desky natolik, že by mohly způsobit v polywoodu roztavením i otvory. Buďte vždy 
opatrní při používání ohně, oleje a tuků, nebo horkých předmětů, které mohou též zapříčinit 
neodstranitelné poškození.  

! Nezapomínejte na pravidelnou kontrolu dotažení šroubových spojů nábytku ! 
 

Skladování 
Pro dlouhodobé skladování (zimní období) doporučujeme umístit nábytek v uzavřeném prostoru 
s volnou cirkulací vzduchu, aby nedocházelo zbytečně ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na povrchu 
nábytku.  

Upozornění:  Prodejce neodpovídá za případné vady nábytku vzniklé v důsledku nedodržování tohoto 
návodu k použití a údržbě. 

Přejeme mnoho hezkých chvil při odpočinku ve Vašem zahradním nábytku. 
 
Mountfield a.s. 
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