
SLNEČNÍKY MONTREAL 
Naše slnečníky Vám vďaka svojej veľkosti zabezpečia dostatočnú ochranu pred slnečnými lúčmi pre posedenie 
s Vašimi priateľmi a spríjemnia pobyt vo Vašich záhradách pri odpočinku. Slnečníky sú nielen praktickým 
zariadením vo Vašej záhrade, ale môžu byť aj skrášľujúcimi doplnkom, takže Vášmu vonkajšiemu posedeniu 
dodajú na príťažlivosti, nehľadiac na zvýšenie pocitu súkromia. Konštrukcia dovoľuje nastavenie slnečníka 
presne podľa Vašich potrieb, takže aj keď slniečko svieti ráno a večer z boku, je možné jednoduchým spôsobom 
naklopiť slnečník do takej polohy, aby Vám zatienil požadovaný priestor. Vezmite prosím na vedomie, že 
slnečník je určený na ochranu proti slnku, nie je však určený na ochranu pred dažďom, či snehom.  

Slnečník je určený iba pre súkromné použitie. V prípade komerčného používania záruka zaniká. 

 
 

Pre Vašu bezpečnosť 
Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné 
pokyny. Za škody, spôsobené ich 
nedodržaním výrobca nepreberá záruku. 

Slnečník používajte s dostatočnou záťažou. 

Najmä dodržujte nasledujúce pokyny: 

• V prípade veterného počasia alebo pred 
búrkou je nevyhnutné slnečník zavrieť a 
zaistiť prípadne povrázkom proti 
roztvoreniu. Inak by ho závan vetra mohol 
zachytiť a prevrátiť a spôsobiť pritom 
škody ako na majetku (vrátane 
poškodenia konštrukcie slnečníka), tak 
prípadne spôsobiť zranenie prítomných 
osôb. Natiahnite ochranný obal slnečníka, 
najmä v prípade dažďa. 

• Nikdy nezakladajte v blízkosti slnečníka 
alebo pod ním otvorený oheň. Slnečník by 
sa mohol vznietiť alebo poškodiť 
odletujúcimi iskrami. 

• Slnečník nie je hračka pre deti. Deti by si v 
ňom mohli priškripnúť prsty.  

• Na priečne podpery slnečníka nič 
nevešajte a nevešajte sa na ne rukami. 

 

 

Zostavenie 
Podrobný postup zostavenia slnečníka vrátane jeho 
ovládania je priložený v balení so slnečníkom. 

Podľa priloženého návodu 
starostlivo dodržiavajte postup 

zostavovania! 

Dôležité: Stojan slnečníka treba zaťažiť z dôvodu 
stability stojana štyrmi dlaždicami s minimálnou 
hmotnosťou každej 25 kg, teda celkom 100 kg. 
Dlaždice nie sú súčasťou dodávky. 

Údržba 
Všetky slnečníky sú vyrobené z kvalitných 
materiálov, ktoré Vám zaručujú ich dlhodobú 
životnosť a navyše nevyžadujú žiadnu náročnú 
údržbu. Prípadné klzné časti konštrukcie je len 
treba čas od času ľahko namazať olejom.  

V prípade nepoužívania slnečník stiahnite a 
natiahnite naň priložený ochranný obal strechy. 
Predĺžite tým životnosť tieniaceho plátna, ktoré je 
opatrené UV ochranou. 

Na zimu sa musí suchý slnečník zložiť a uschovať v 
suchej, dobre vetranej miestnosti. 

Veríme, že budete s našimi výrobkami spokojní a že 
sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Vašej 
domácnosti. 
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