Hliníkový zahradní nábytek
(Angela, Sharon)

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 opírání se o sklápěcí křesílka,
houpání, sedání na područky, stání nebo sedání na stůl, může být příčinou vážného zranění. Přestože
je deska u stolu vyrobena z tvrzeného skla, nedoporučujeme pokládat na povrch těžké předměty,
zejména s ostrými hranami, které by mohly na povrchu způsobit do skla vrypy. Sklo je tepelně tvrzeno
a hluboké vrypy mohou způsobit i samovolné tříštivé prasknutí skleněné desky.
Údržba
Tento nábytek nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. V případě znečištění horní desky stolu Sharon
s kameninovým nástřikem doporučujeme použití vlažné mýdlové vody a jemného kartáčku. Čištění
desky je třeba provést co nejdříve po znečištění, aby se zamezilo vsáknutí zdroje znečištění do
kameninové vrstvy, jinak hrozí nebezpečí, že již nepůjde odstranit. Pokud došlo k silnému znečištění,
nechte mýdlový roztok působit na skvrnu delší dobu, aby se do povrchu vsákl a následně povrch
řádně opláchněte a vysušte. Pokud se jedná o běžně odstranitelné skvrny, znečištění by se mělo
tímto způsobem odstranit. Nepoužívejte saponáty.

! 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.
Hliníkový nábytek
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