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CZ 
 

Obecné instrukce 

Přečtěte si pozorně návod a používejte produkt podle návodu. 

Ponechte si tento návod pro pozdější použití. 

Kvůli přehlednosti nemůže tento text obsahovat všechny varianty, které se mohou vyskytnout při 
montáži. Prosím zkontaktujte nás v případě, že budete potřebovat další informace a radu. 

Upozornění 

Během montáže postupujte přesně podle instrukcí. 

Montujte všechny části ve správném pořadí. 

Buďte opatrní při práci s tyčemi, jejich konce jsou ostré. 

Ujistěte se, že jsou tyče zasezeny až na dno spojovacích dílů. Jinak budou police širší než textilní části 
a hrozí jejich roztržení. 

Před použitím zajistěte stabilitu stojanu, pokládejte ho vždy na rovný povrch a ujistěte se, že jsou 
všechny části správně smontovány. 

Doporučujeme ukládat věci do stojanu od spodu, těžké věci umísťujte dolů, lehčí nahoru. 

Nestavte skříňku vedle zdrojů tepla (topení/krb/oheň). Neuskladňujte stojan společně 
s chemikáliemi. 

Stojan by neměl být vystavován přímému slunci a vlhkosti. 

 

SK 

 

Všeobecné inštrukcie 

Pozorne si prečítajte návod a používajte produkt podľa návodu. 

Ponechajte si tento návod pre neskoršie použitie. 

Kvôli prehľadnosti nemôže tento text obsahovať všetky varianty, ktoré sa môžu vyskytnúť pri 
montáži. Prosím skontaktujte nás v prípade, že budete potrebovať ďalšie informácie a radu. 

 



Upozornenie 

Počas montáže postupujte presne podľa inštrukcií. 

Montujte všetky časti v správnom poradí. 

Buďte opatrní pri práci s tyčami, ich konce sú ostré. 

Uistite sa, že sú tyče vsadené až na dno spojovacích dielov. Inak budú police širšie ako textilné časti a 
hrozí ich roztrhnutie. 

Pred použitím zaistite stabilitu stojana, klaďte ho vždy na rovný povrch a uistite sa, že sú všetky časti 
správne zmontované. 

Odporúčame ukladať veci do stojana od spodu, ťažké veci umiestňujte dole, ľahšie hore. 

Nestavajte skrinku vedľa zdrojov tepla (kúrenie / krb / oheň). Neuskladňujte stojan spoločne s 
chemikáliami. 

Stojan by nemal byť vystavovaný priamemu slnku a vlhkosti. 
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