
Návod na montáž, používání a ošetřování židlí a stolů 

 dodávaných firmou AUTRONIC s.r.o.  

1. Montáž 

Po kontrole jednotlivých segmentů balení a jejich počtu přistupte k montáži výrobku a postupujte dle přiloženého 

montážního plánku. Konečné dotažení šroubovaných spojů při montáži doporučujeme provádět v zatíženém stavu 

židle, tj. pod určitou osobou.  

2. Použití 

Židle slouží jen k sezení, nelze je zatěžovat jinak, např. pokládáním nevhodných předmětů, stoupáním, klečením, 

houpáním apod., které může zapříčinit poškození výrobku s možným následkem úrazu. Jelikož dřevěné židle jsou 

montované z několika komponentů, jejich určení je výhradně pro domácí interiéry a nejsou tudíž vhodné do 

společenských prostor. 

3. Ošetření 

Zákaz používání k čištění jak čalouněných, tak i dřevěných částí výrobku chemických rozpouštědel (trichloretylen, 

aceton, benzin apod.). Nábytek nesmí přicházet do přímého styku s vodou nebo být umístěn do vlhkého 

prostředí. Výrobky nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření (změna barevného odstínu lakovaných částí, 

látek). 

* Dřevěné části nábytku: 

Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou závadou, ale naopak dokladem 

přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeviny 

absorbovat dokončovací materiál. Prach z dřevěných částí odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Při 

větším znečistění použijte čistící prostředek určený pro nábytek povrchově dokončený všemi druhy laků. Při jeho 

použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na zakoupeném přípravku. 

* Čalouněné části nábytku: 

Prach z čalouněných částí odstraňte jemným kartáčem nebo pomocí vysavače. Při větším znečistění 

doporučujeme provádět šamponování pěnou tak, aby tato nepřišla do styku s dřevěnými částmi výrobku. Dbejte 

na to, aby se roztok nevtlačoval do tkaniny a nepromáčel ji. Šamponování provádějte přesně podle pokynů 

výrobce saponátových prostředků. 

4. Upozornění výrobce 

Všechny vruty a šrouby je nutné vždy nejpozději po prvních šedesáti dnech užívání výrobku, pokud nevykazují 

znaky povolení již dříve, dotáhnout. Jejich následnou pravidelnou kontrolou a dotahováním docílíte zvýšené 

životnosti a celkové pevnosti nábytku. Kývání výrobku v nezatíženém stavu do 2 mm není závada a sezením dojde 

k jeho vyrovnání. Pro konstrukci výrobku byla použita průměrná hmotnost dospělé osoby.  

5. Likvidace 

Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem, to znamená, předejte odpad oprávněné osobě, 

která zajistí jeho likvidaci (např. Sběrný dvůr). 

Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za 

eventuální škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem. 

 


