
  



  



  



  



Vážení zákazníci! 

Pro usnadnění dopravy a prevenci poškození jsou výrobky dodávány v rozložené podobě. 
V ceně výrobku nejsou zahrnuty náklady na smontování výrobku. 

Pozor! 

Uchovávejte štítky s označením výrobku až do dokončení montáže výrobku. 

Technická specifikace 

Sada nábytku pro domácí kabinet "Formula" je vyrobena v souladu s požadavky GOST 16371-
2014.“Nábytek. Obecné technické specifikace.“  

Prohlášení o shodě TS NRU D-RU.AU04.B.33964. Platnost do 25.01.2019. 

Pozor prosím! Výrobce si vyhrazuje právo na drobné změny na výrobku, které nezhoršují 
kvalitu produktu. 

Nikdy neotvírejte dveře vícenež o 90° - při vyšším úhlu otevření dochází 
k nevratnému zničení závěsného kování. 

Pokud dojde běžným používáním výrobku k uvolnění spojů, musí být šrouby 
pravidelně dotahovány. 

Pokyny pro používánívrchních částí nábytku jsou umístěny na desce MDF. 

Vrchní části nábytku jsou instalovány na korpus skříně. Tato vrchní část je určena na 
užívánívýhradně uvnitř obytných prostor bez náhlých změn teploty a relativní vlhkosti 
vzduchu maximálně 70%.Pro správnou funkčnost vrchní části nábytku je potřeba vzít v úvahu 
doporučenou teplotu prostředí: 

Nedoporučuje se: 

 Vystavovat dlouhodobě vrchní části nábytku horkému vzduchu (těsně stojící sporák, 
pára vroucí vody, záření žárovkami, UV přímé sluneční paprsky). Tyto nežádoucí vlivy mohou 
vést k delaminaci nebo deformaci PVC fólie. 
 Použití návrhu osvětlovacího zařízení umístěného od povrchu vrchní částí nábytku ve 
vzdálenosti menší než 10 cm. Tyto nežádoucí vlivy mohou vést k místnímu zabarvení 
nábytku. 
 Používat pro čištění povrchu nábytku abrazivní prostředky a rozpouštědla. Odolnost 
proti otěru závisí na typu fólie a mění se od 400 do 750 otáček podle Taberu podle DIN 
68765. 

  



Zakázáno: 
 kontaktní plochy vrchních částí nábytku bez frézování se nesmí dotýkat předmětů s 
teplotami vyššími než 60 °C. 
 kontaktní plochy vrchních částí nábytku s frézováním se nesmí dotýkat předmětů s 
teplotami vyššími než 50 °C. 
 vrchní části nábytku by neměly být vystaveny prudkým změnám teplot 
Balení a přeprava: 
 vrchní části nábytku jsou zabaleny do vlnité lepenky, zajišťují bezpečnost těchto dílů 
proti poškození a znečištění. Obal splňuje požadavky regulační dokumentace p/n 2.5.1 
GOST16371-2014 
 vrchní části nábytku jsou přepravovány všemi druhy dopravy v krytých vozidlech, 
stejně jako v kontejnerech p/n 5.1 GOST16371-2014. 
 přeprava nábytku se provádí v souladu s pravidly přepravy zboží, která jsou 
specifickápro každý typ přepravy. 


