Návod k použití a údržbě produktů N-BOX
Vážení zákazníci,
pořídili jste si moderní nábytek, určený do interiérů. Produkt je vyrobený v ČR v souladu s předisy pro
zdravotní a hygienickou nezávadnost použitých materiálů. Při použití a údržbě výrobku prosím
respektujte následující pokyny.
Nábytek je vyrobený převážně z laminované dřevotřísky, jehož hrany jsou olepeny lamino hranou,
nebo plastovou ABS hranou. Nábytek je určen do čistého, suchého, dobře větraného prostředí s co
nejmenším teplotním výkyvem (obytné prostory). Nábytek musí být chráněn před:
• prudkým slunečním zářením.
• deštěm, vodou, vysokou vlhkostí i před mrazem.
• sálavým teplem.
• působením chemikálií, barviv apod.
• mechanickým poškozením a nadměrným zatěžováním.
Naše výrobky užívejte pouze k účelu, ke kterému byly vyrobeny. (např: stoly slouží jako pracovní
plocha ke psaní nebo k servírování talířů a ne k sezení na něm; skříňku do pokoje nelze použít v
koupelně apod.)

Čištění:
Nečistoty odstaňujte suchou prachovkou, případně vlhkou hadrou. Přebytečnou vlhkost setřete
savou měkou tkaninou. U dekorů s hrubým pórem použijte měkký kartáček s plastovým vláknem.
Při větším znečištění používejte pouze čistící prostředky na nábytek nebo vodu s přídavkem běžného
saponátu na mytí nádobí bez obsahu písku. Lihové čističe je možno použít pouze v koncentracích do
25 %. Pokud si nebudete jistí, vyzkoušejte čistící prostředek na malé ploše na skrytém místě.
Upozornění: Při mechanickém čištění může dojít k poškrábání, či poškození povrchu. Vyvarujte se
zabarvených čističů, zejména u světlých dekorů. Nepoužívejte čistící prostředky s práškem či jinými
abrazivy, riskujete narušení povrchové ochranné vrstvy a vznik fleků či škrábanců. Nepoužívejte
čistící prostředky na bázi aromatických uhlovodíků, esterů a jiných rozpouštědel. Nepoužívejte lihové
čističe v koncentracích nad 25 %. Rovněž se nedoporučují detergenty na bázi octa.
Na špatnou údržbu či nešetrné čištění se reklamace nevztahují!

Údržba:
Náš nábytek je konstruován pro co nejdelší životnost a tomu odpovídá i vysoká kvalita kování. I ta
však vyžaduje určitou kontrolu či údržbu. Nábytek může obsahovat mechanické spoje. Při jakémkoli
podezření na vůle ve spojích zkontrolujte jejich pevnost , případně je dotáhněte. U uvolněných
lepených spojů je jejich oprava složitější, doporučujeme se obrátit na odborníky. Pohyblivé kování,
jako závěsy dveří , výklopy, či zásuvkové pojezdy se musí občas seřídit či dotáhnout. Jen tak budou
přední plochy, které na těchto spojích drží působit hezky po dlouhou dobu. Místa, kde je vyžadováno
nějaké seřízení jsou obvykle dobře přístupná a prvky dobře seříditelné běžným nářadím. Pokud si
nebudete jisti svou manuální zručností a technickou znalostí, obraťte se na profesionály.

Likvidace:
Po ukončení životnosti předejte výrobek oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech. (technické
služby apod.) Neobsahhuje nebezpečné složky a likviduje se jako odpad kategorie „O“ na skládkách
pro odpady kat. „O“ (jako běžné komunální odpady). Může se likvidovat ve spalovnách odpadů.
V žádném případě nelikvidujte odpad spalováním v domovních kotlích, krbech nebo otevřených
ohništích !
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