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bezpečnostní pokyny 

Vážený zákazníku, 
 
jsme potěšeni důvěrou, kterou jste projevil zakoupením výrobku z naší nabídky a 
přejeme Vám, aby sloužil k Vaší plné spokojenosti. Návod k použití, který předkládáme, 
Vás bude informovat o možnostech užití, způsobu údržby a bezpečnostních pokynech 
pro tento výrobek. Přečtěte si prosím pozorně návod k použití! V případě jakékoli 
nesrovnalosti se obraťte se svými dotazy na naše zákaznické centrum NaO Living. 
 
E-mail: info@nao-living.cz 
Telefon: +420 737 225 563 
 
 
 

POKYNY PRO UMÍSTĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU,  
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

§ Výrobek nesmí být instalován v blízkosti tepelného zdroje. Pokud je to 
z prostorových důvodů nezbytné, je třeba výrobek účinně chránit před sálavým 
teplem, otevřeným ohněm (cigarety, zápalky, krb, krbová kamna atd.).  

§ Výrobek nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření, ani povětrnostním vlivům. 
§ Výrobek, ani jeho části nesmí být vystaveny nadměrné vlhkosti. 
§ Výrobek je zakázáno používat v nekompletním a nesmontovaném stavu.  
§ Výrobek nesmí být používán k jiným účelům, než ke kterým je určen.  
§ Není povoleno stoupat do skříněk a zásuvek.  
§ Při manipulaci s funkčními částmi skříněk dbejte zvýšené pozornosti a opatrnosti 

na bezpečí dětí, postižených osob, osob s omezenou pohyblivostí nebo orientací.  
§ Je nutné zabránit hrám dětí uvnitř skříněk (možnost zapříčení těla uvnitř nebo 

v případě uzavření prostoru také možnost udušení).  
§ Je zakázáno používat skříňky jako schůdky nebo stoličku k práci ve výškách (může 

dojít k poškození skříňky, převrácení nebo pádu z ní a tím ke zranění), skříňky 
rozhodně nejsou vhodná náhražka domácích schůdků či podobného zařízení.   

§ Výrobek není určen pro domácí mazlíčky, jako je pes, kočka a jiné z důvodu 
Možného poškození (drápky,…).  

§ Při ošetřování je nutné dbát pokynů platných pro daný typ povrchu.  
§ Výrobek může vydávat typickou „vůní“ nového nábytku, která po čase zmizí. 
§ Všechny používané materiály jsou určené pro interiér



 

 

návod na údržbu 

NÁVOD NA ÚDRŽBU KORPUSŮ A DVÍŘEK Z LAMINA 
 

Konstrukčním materiálem dvířek a korpusů je dřevotřísková deska potažená 
melaminovou pryskyřicí určená pro použití v interiérech. Tento materiál nevyžaduje 
žádnou zvláštní péči, povrchy se čistí velmi snadno. To platí pro hladké, matné i 
strukturované provedení. 
 
Lehčí znečištění (čerstvé)  
Povrch lze čistit papírovými utěrkami, čistými měkkými textilními utěrkami (suchými i 
vlhkými), případně jemnou houbičkou. Šmouhy nejčastěji vznikají čištěním povrchu 
organickými rozpouštědly ve spojení se studenou vodou a také vícenásobně použitými 
utěrkami nebo usněmi na čištění oken. Pro perfektní očištění bez šmouh se doporučuje 
přetřít povrch teplou vodou a následně vysušit běžně dostupnými papírovými nebo 
utěrkami z mikrovlákna. Toto se týká běžných povrchů, mimo provedení mat. 
 
Silnější znečištění  
Doporučuje se čištění horkou vodou, čistým bezešvým hadrem nebo mikrovláknovou 
utěrkou, houbičkou či měkkým kartáčem. Použít lze běžně dostupné čisticí prostředky 
pro domácnost nebo tekuté mýdlo (oboje bez abrazivních složek). Následně je třeba 
přetřít povrch vlhkým hadříkem a veškeré zbytky čisticího prostředku odstranit, tím 
předcházíme tvorbě šmouh. Poté povrch osušte savou textilní nebo papírovou utěrkou. 
To se týká běžných povrchů mimo provedení mat. 
 
Čisticí prostředky, které by se neměly v žádném případě používat  
§ brusné a odírající prostředky (brusný prášek, houbičky s drsnou stranou,  

ocelová vlna) 
§ bělící prostředky 
§ čisticí prostředky se silnými kyselinami a silnými kyselými solemi 
§ přístroje na čištění vodní parou 



 

 

návod na údržbu 

NÁVOD NA ÚDRŽBU LESKLÝCH DVÍŘEK 
FUNDERMAX   
 

Lehčí znečištění (čerstvé)  
Povrch lze čistit papírovými utěrkami, čistými měkkými textilními utěrkami (suchými i 
vlhkými), případně jemnou houbičkou. Šmouhy nejčastěji vznikají čištěním povrchu 
organickými rozpouštědly ve spojení se studenou vodou a také vícenásobně použitými 
utěrkami nebo usněmi na čištění oken. Pro perfektní očištění bez šmouh se doporučuje 
přetřít povrch teplou vodou a následně vysušit běžně dostupnými papírovými nebo 
mikrovláknovými utěrkami. Toto se týká běžných povrchů. 
 
Silnější znečištění  
Doporučuje se čištění horkou vodou, čistým bezešvým hadrem nebo mikrovláknovou 
utěrkou, houbičkou či měkkým kartáčem. Použít lze běžně dostupné čisticí prostředky 
pro domácnost nebo tekuté mýdlo (oboje bez abrazivních složek). Následně je třeba 
přetřít povrch vlhkým hadříkem a veškeré zbytky čisticího prostředku odstranit, tím 
předcházíme tvorbě šmouh. Poté povrch osušte savou textilní nebo papírovou utěrkou. 
To se týká běžných povrchů. 
 
Čisticí prostředky, které by se neměly v žádném případě používat  
§ brusné a odírající prostředky (brusný prášek, houbičky s drsnou stranou,  

ocelová vlna) 
§ bělící prostředky 
§ čisticí prostředky se silnými kyselinami a silnými kyselými solemi 
§ přístroje na čištění vodní parou 

 
 



 

 

návod na údržbu 

NÁVOD NA ÚDRŽBU PRACOVNÍCH DESEK Z HPL  
(vysokotlaký laminát) 
 

Doporučuje se čištění horkou vodou, čistým bezešvým hadrem nebo mikrovláknovou 
utěrkou, houbičkou či měkkým kartáčem. Použít lze běžně dostupné čisticí prostředky 
pro domácnost nebo tekuté mýdlo (oboje bez abrazivních složek). Následně je třeba 
přetřít povrch vlhkým hadříkem a veškeré zbytky čisticího prostředku odstranit, tím 
předcházíme tvorbě šmouh. Poté povrch osušte savou textilní nebo papírovou utěrkou. 
Rozlité tekutiny by měly být neprodleně otřeny popř. jinak odstraněny z povrchu a z 
oblastí výřezů a spojů pracovních desek.  
 
Čisticí prostředky, které by se neměly v žádném případě používat  
§ brusné a odírající prostředky (brusný prášek, houbičky s drsnou stranou,  

ocelová vlna) 
§ bělící prostředky 
§ čisticí prostředky se silnými kyselinami a silnými kyselými solemi 
§ přístroje na čištění vodní parou 

 
Odložení hořících cigaret na povrchové plochy pracovních desek vede k jejich 
poškození. Při krájení a dělení potravin vždy používejte podložku. Vyvarujte se odstavení 
horkého kuchyňského nádobí přímo z varné desky na pracovní plochu.  Plastovou 
těsnící lištu nevystavujte působení vysoké teploty a zabraňte kontaktu s horkými 
předměty (např. s hrncem). 
 



 

 

záruční podmínky 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

Záruka je poskytována dle občanského zákoníku, a to v souladu se specifikací 
objednávky. Záruční doba a podmínky jsou blíže specifikovány ve Všeobecných 
obchodních podmínkách společnosti VEGA FURNITURE s.r.o. zveřejněné na 
webových stránkách www.nao-living.cz 
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