
Hliníkový záhradný nábytok 
stôl Naomi s doskou z Polywoodu 

 
Vážení zákazníci, 
 
ďakujeme Vám, že ste si vybrali tento hliníkový záhradný nábytok. Vami zakúpený nábytok 
nevyžaduje počas roka prakticky žiadnu zložitú údržbu. Pri správnom používaní Vám bude určite dlho 
slúžiť a spríjemní Vám pobyt na Vašej záhrade. 
 
Používanie 
Nábytok je konštruovaný tak, aby pri správnej starostlivosti a spôsobe používania odolával bežným 
vonkajším podmienkam. Vďaka svojej hliníkovej konštrukcii sa nábytok ľahko premiestňuje, takže 
môžete ľahko meniť aj miesto svojho odpočinku. 

Ďalej je nábytok konštruovaný tak, aby bol bezpečný pri bežnom spôsobe používania, pre ktorý bol 
navrhnutý a vyrobený. Akékoľvek iné než obvyklé použitie, t.j. predovšetkým státie alebo sadanie na 
stôl, môže byť príčinou vážneho zranenia.  
 
Údržba 
Tento nábytok nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu. 

Pokyny pre materiál Polywood: 
Povrch dosky stola z polywoodu môžete udržiavať utieraním pomocou vlažnej vody. Vždy dôkladne 
prepláchnite špongiu alebo mäkkú utierku, ktorá nepúšťa vlákna. Ak sa na doske stola rozleje víno, 
džús, kečup apod., najskôr miesto vysušte a potom vyčistite povrch vlažnou vodou a jemným čistiacim 
prostriedkom.  

Upozornenie! 
Nikdy nepoužívajte na materiál polywood vysokotlakové čistenie. Vysoký tlak môže poškodiť materiál. 
Nikdy by ste nemali použiť akékoľvek agresívne čistiace prostriedky, ktoré môžu spôsobiť na povrchu 
dosky trvalé škvrny alebo iné poškodenie. Je lepšie nepokladať na stôl trvale žiadne dekorácie, ktoré 
tiež môžu spôsobiť na povrchu stále škvrny alebo zmenu zafarbenia. Za horúceho počasia sa potom 
neodporúča dávať dlhodobo na stôl výrobky zo skla. Lúče slnka prechádzajúce sklom môžu zvýšiť 
teplotu no povrchu dosky až tak, že by mohli vytvoriť v polywoode roztavením aj otvory. Buďte vždy 
opatrní pri používaní ohňa, oleja, tukov alebo horúcich predmetov, ktoré môžu tiež zapríčiniť 
neodstrániteľné poškodenie. 

! Nezabúdajte na pravidelnú kontrolu dotiahnutia skrutkových spojov nábytku ! 
 
Skladovanie 
Pri dlhodobom skladovaní (zimné obdobie) odporúčame umiestniť nábytok v uzavretom priestore s 
voľnou cirkuláciou vzduchu, aby nedochádzalo zbytočne ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti na povrchu 
nábytku. 

Upozornenie:  Predajca nezodpovedá za prípadné vady nábytku vzniknuté v dôsledku nedodržiavania 
tohto návodu na použitie a údržbu. 

Prajeme veľa pekných chvíľ pri odpočinku vo Vašom záhradnom nábytku. 
 
Mountfield SK, s.r.o. 
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