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POPIS ZBOŽÍ A NÁVOD K ÚDRŽBĚ 
 

               Zahradní stolové sestavy se slunečníkem                       
 

( Stolové sestavy Vegas 6, Vegas 4, Praga 6 ) 
 Vážení zákazníci,  
 děkujeme Vám, že jste si vybrali originální zahradní nábytek značky V-GARDEN.  Zahradní stolové 
sestavy jsou dodávány v rozebraném stavu zabalené do papírových kartonů s kódem zboží  a popisem 
zboží od výrobce. Součástí dodávky je potřebný spojovací materiál, kování, imbusový nebo stranový klíč a 
jednoduchý montážní návod. Skládací a polohovatelná křesílka jsou dodávána již smontována ve 
složeném stavu. Sedací nábytek je určen pro jednorázové zatížení do 100kg. 
Při výrobě je použit speciálně odlehčený ocelový materiál pro snadnou manipulaci s nábytkem. Povrchová 
úprava nábytku je provedena komaxitovou šedo-stříbrnou  barvou,nebo zelenou, která zabraňuje 
rozpálení na prudkém slunci. Na výplň čalounění u modelu Vegas 6 a Vegas 4,  je použita speciální pevná 
tkanina textiline , která je velice oblíbená pro svoji vzdušnost , vodo-odolnost a vodo-propustnost.Model 
Praga 6 má masivní čalouněný podsedák tl. 70 mm. Pevná konstrukce stolu je z vrchu opatřena deskou z 
tmavého tvrzeného skla. K sestavě Vegas 6 a Vegas 4 dodává velký slunečník s kličkou.  
 
Upozornění: 
K montáži zahradního stolu jsou potřeba minimálně dvě osoby. Před sestavením si zkontrolujte, 
zda nejsou jednotlivé díly poškozené a jsou všechny v kartonu. 

1. Zahradní stůl montujte na rovném a pevném podkladu očištěném od všech předmětů, jež by 
mohly výrobek poškodit. Budete-li používat nábytek na měkkém podkladu, nestabilita může 
způsobit jeho poškození. 

2. Zahradní nábytek držte stranou od ohně a vznětlivých látek. Dále není vhodné vystavovat stolové 
sestavy vlhkému prostředí a nebo dlouhodobě přímému kontaktu s vodou.  

3. Skládací a polohovatelná křesílka jsou dodávána již smontována ve složeném stavu. Na 
křesílkách se nehoupejte, hrozí nebezpečí pádu a posléze i úrazu, taktéž i poničení výrobku. 

 
- výrobek se nesmí prát ani chemicky čistit 
- povrch čistěte jemnými tekutými čistícími prostředky 
-  

 
                                                             NÁVOD K ÚDRŽBĚ   
Nábytek udržujte v čistotě. Pravidelně čistěte Váš nábytek jemným mýdlovým čističem nebo speciálními 
čistícími prostředky na kovový zahradní nábytek. Nadměrně nevystavujte povětrnostním a vlhkostním 
vlivům, zvláště pokud ho nepoužíváte. Pokud nábytek delší dobu nepoužíváte (např. v zimním období), 
očistěte ho, nechte důkladně oschnout, uložte v krytých nevytápěných prostorách  a přikryjte plachtou. 
Při montáži nábytku postupujte dle návodu a dbejte na dotažení všech spojů a pravidelně kontrolujte jejich 
dotažení na začátku sezóny i průběžně během roku. Zvýšená vůle ve spojích způsobuje nadměrné 
namáhání některých dílů může končit až poškozením!  Upozornění: Prodávající žádným způsobem 
neodpovídá za případné vady vzniklé v souvislosti s nedodržováním tohoto návodu k údržbě. 
                                                                            ZÁRUKA 
 Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, násilné či neodborné zacházení a na další vady 
způsobené neodborným zásahem. Stejně tak dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodné 
údržby, čištění a chemického poškození nebo škody způsobené ohněm a vodou . Záruka je výrobcem 
poskytována na 2 roky.  

 
 


