
 

Všeobecné podmínky pro čalouněné výrobky: 

• Všechny výrobky společnosti Nábytek + čalounictví Králík s.r.o. jsou určeny pro běžné používání, pokud 
není stanoveno jinak. 

• Nenechávejte volné šrouby na smontované posteli, mohlo by dojít k posunu lehací části a následně 
k prolomení lehacího dílu. Při zakoupení smontovaného výrobku si utažení šroubů překontrolujte.  

• Čalouněný nábytek je určen podle druhu k sezení a spaní. Zamezte proto hrubému zacházení, jako je 
např. skákání po sedacích nebo lehacích plochách apod. 

• Sezení na jiných částech, než které jsou pro tento účel určeny, může vést k jejich zničení. 
• Užívání výrobku jinak, než je obvyklé, může ohrozit jeho správnou funkčnost, případně vést k porušení 

celistvosti výrobku. Na toto poškození nebude brán ohled při následné reklamaci. 
• Zvlnění potahové látky u čalouněných částí není závadou. 
• Nenechávejte na tkaninu působit drsné předměty či drápky domácích zvířat. 
• Životnost výrobku určuje především způsob, jakým s ním zacházíte. 
• Výrobce neručí za vady vzniklé neodbornou montáží a hrubým zacházením. 
• Za reklamaci se nepovažuje běžné a nadměrné opotřebení výrobku. 

Návod na manipulaci s úložným prostorem: 

Výrobek je opatřen zvedacím mechanismem, který je určen pro zvedání vrchního dílu s možností ukládat věci do 
úložného prostoru. Má dvě polohy – otevírací a zavírací. 

• Uchopením vrchní části (matrace) ve středu a následném zvednutí do skoro kolmé polohy dojde 
k zvednutí kování, které drží vrchní díl otevřený pro vkládání věcí do úložného prostoru. 

• Pro zavření úložného prostoru uchopte vrchní díl uprostřed tak, aby se celý díl zavíral stejnoměrně 
směrem dolů. 

Pokud nebude otevírán a zavírán vrchní díl výrobku ve středové části, dojde k nesprávnému zavírání. Na jedné 
straně válendy budete kování zavírat nepřiměřenou silou a na druhé straně nebude dostatečný tlak pro zavření 
kování, a tím by mohlo dojít k následnému prasknutí lehací/sedací části válendy. Na toto poškození nebude při 
reklamaci brán zřetel. 

Údržba a ošetřování nábytku 

Složení potahové látky:  
100 % PES, gramáž na m2: 180-185 g ± 5 %, test Martindale: 60 000. 

Čalouněné části nábytku ošetřujeme odsáváním prachu vysavačem s malým výkonem, větší znečištění 
odstraňujeme prostředky určenými k čištění čalounění a postupujeme vždy podle návodu na jejich použití. Skvrny 
vzniklé např. politím je nutné okamžitě odstranit. Tkaninu nečistěte kartáči s drsným povrchem, nenechávejte na 
tkaninu působit drsné předměty (nýty džín, tvrdými švy apod.) či drápky domácích zvířat. Nevhodné pro čištění 
čalounění jsou organické kapaliny, nebo prostředky obsahující organické kapaliny. Některé potahové látky i 
výplňové materiály je možné organickými kapalinami poškodit nebo i zničit. 

UPOZORNĚNÍ! 
Dbejte, aby byla vždy dodržena maximální přípustná hmotnost, která na výrobek může působit. Jedině takto 
budete s našim výrobkem spokojeni. 


