
Záruční list / návod k použití 

Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevil koupí naší sedací soupravy. 
Uchovejte si prosím doklad o koupi a tento záruční list. Prodejce poskytuje záruku 24 měsíců 
ode dne prodeje. Záruka se vztahuje na chyby materiálu nebo chyby zpracování. V případě 
reklamace musí být předložen doklad o koupi výrobku, řádně vyplněný záruční list 
a podrobný popis reklamované chyby. 

Zjevné chyby je třeba reklamovat hned po převzetí sedací soupravy. Zákazník ztrácí nárok na 
bezplatnou záruční opravu, byl-li na výrobku proveden neautorizovaný zásah nebo oprava. 
Pokud bude u zákazníka provedena obhlídka nebo oprava chyby, na kterou se nevztahují 
podmínky bezplatné záruční opravy, budou zákazníkovi fakturovány cestovní a mzdové 
náklady reklamačního technika i náklady na materiál použitý při opravě. 

Sedací souprava je určena k sezení, není konstruována pro stání, klečení, chůzi a skákání po 
sedácích ani k používání domácími zvířaty. Opěradla a loketní opěrky nejsou určeny k sezení. 
Lůžko má konstrukční nosnost 100 kg, dvojlůžko má konstrukční nosnost 200 kg. 

Záruka se nevztahuje: 

• na vady, které vznikly běžným opotřebením nebo přirozeným stárnutím použitých 
materiálů, neopatrným používáním nebo zacházením, nevhodným uskladněním nebo 
neodbornou montáží (a demontáží), 

• na vady vzniklé nerovnoměrným používáním sedací soupravy, 
• na mechanické poškození ostrými předměty nebo poškrábání, 

roztržení nebo rozřezání potahu apod., 
• na mechanické poškození tvrdými předměty, jako jsou zipy, spony, cvoky, 

knoflíky, nýty, pracky apod., 
• na párání švů nebo roztržení šití nesprávným používáním, 
• na znečištění potahů sedací soupravy cizími chemickými látkami jako například  

vlasovými přípravky jako tužidla, laky, gely, laky na nehty a ostatními kosmetickými 
přípravky, 

• na zabarvení potahů sedací soupravy barvivy z oblečení, přehozů a dek, 
• na žmolkování potahů při styku s nekvalitním textilním oblečením, například 

s riflovinou, 
• na znečištění potahů žvýkačkou, 
• na poškození způsobené zvířaty, 
• na používání v exteriéru, 
• na poškození lůžkové a úložné funkce nesprávnou manipulací. 

 

ROZMĚRY SEDACÍCH SOUPRAV 

Rozměry jako šířka, hloubka daného elementu sedací soupravy se mohou lišit od rozměrů 
uvedených v prospektu o ±2 cm. Celková výška a výška sezení sedací soupravy se může mezi 
jednotlivými elementy lišit o ±1 cm. Tyto odchylky jsou technologicky nutné, protože 
čalounění je ruční práce. 

 

 

 

 

 



ZVLNĚNÍ POTAHU 

Zvlnění potahu je otisk po sezení způsobený hmotností sedícího člověka a jeho tělesnou 
teplotou. Nejčastěji se vyskytuje na sedácích, vzácněji na opěradlech nebo područkách. 
Přípustná hranice zvlnění je 2 cm (výška vlny) na jeden sedák o šířce 70 cm. 

Každý potahový materiál (kůže, koženka, potahová látka) má určitou pružnost a vlivem 
zatížení se natáhne. Pokud by nedošlo k tomuto natažení, vlivem hmotnosti sedícího člověka 
by se roztrhl potah nebo švy. Z tohoto důvodu nejde o uvolnění potahu, ale roztažení 
potahového materiálu, které není důvodem k reklamaci. Abyste se vyhnuli přílišnému zvlnění 
potahu, doporučujeme: 

• vyhýbat se nadměrnému zatížení sedáku na malé ploše, jako je například stání, 
klečení, chůze a skákání po sedácích, 

• zatěžovat sedací soupravu rovnoměrně na všech sedácích a vyhnout se tak efektu 
oblíbeného místa. 

TVRDOST SEZENÍ 

Sedací souprava může mít rozdílný komfort sezení u jednotlivých prvků. Tento komfort závisí 
na použití spodního pružení u čalounění. Toto pružení je různé u funkční a pevné pohovky, 
rohového prvku, otomanu nebo taburetu. Může to mít za následek, že v rámci jedné 
soupravy vznikají rozdíly v tvrdosti sezení. Tvrdost sezení se dlouhodobým používáním mění. 
Závisí to na hmotnosti zákazníka a na době používání. Tento proces můžeme pozorovat, když 
se sedací souprava používá jednostranně. Aby se dosáhla stejná tvrdost, je důležité měnit 
místo sezení. Tyto změny tvrdosti sezení jsou úplně normální a nejsou oprávněným důvodem 
k reklamaci. 

KOSTRA 

Kostra je důležitý prvek sedací soupravy. Udává základní tvar, stabilitu a komfort sezení. 
Sedací soupravy, které mají možnost úpravy na lůžko, jsou určeny jen k příležitostnému 
spaní. Svou konstrukcí nejsou určeny ke každodennímu spaní, pokud tomu není výslovně 
přizpůsoben vybraný model! Jako pružení se na sedacích částech používají ocelové vlnovcové 
pružiny nebo dřevěné lamelové rošty. Na opěradlech zase elastické pásy nebo rovněž 
ocelové vlnovcové pružiny. Vzájemným třením těchto částí může docházet k doprovodným 
zvukům a ty nejsou předmětem reklamace. Roztahovací kovový mechanismus má v otočných 
spojích konstrukční vůli, která může při používání způsobovat vydávání vrzavých zvuků. Tyto 
spoje vyčistěte a ošetřete plastickým mazivem, například WD 40. Dřevěné lamely mohou při 
kontaktu s matrací vydávat zvuky. Snadno je odstraníte potřením lamel mýdlem. Sedací 
souprava slouží výlučně k sezení nebo ležení na místech k tomu určených. Opěradla a loketní 
opěrky nejsou určeny k sezení. Tyto části nejsou vyztuženy na takovou zátěž a může dojít ke 
zlomení kostry. 

UMÍSTĚNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 

Sedací soupravu nevystavujte změnám teploty a vlhkosti, a proto by měla být umístěna 
v prostoru se stále stejnou pokojovou teplotou. Nadměrné sucho a vyšší teplota u sálavého 
zdroje tepla mohou způsobit sesychání dřevěných částí konstrukce, která může začít vydávat 
vrzavý zvuk. Může dojít ke změně komfortu sezení a poškození potahu. Kůže může například 
začít praskat a měnit barvu. Vlhkost nebo nízká teplota mohou výrobek rovněž poškodit. 
Dlouhodobé skladování ve vlhkém prostředí může způsobit vznik plísní. Na sedací soupravu 
působí negativně přímé sluneční světlo. Výrobek neumisťujte do prašného prostředí. 
Výrobek neskladujte uložený na sebe, může docházet k deformacím čalounění. 

 



FUNKCE ROZTAHOVÁNÍ U SEDACÍCH SOUPRAV 

U roztahovacího mechanismu je důležité, aby se roztahování vytahovalo najednou na obou 
stranách, a ne separátně jen vpravo nebo vlevo. Mohlo by dojít ke vzpříčení mechanismu 
a následně k jeho zkřivení, ulomení nebo zaseknutí. Lůžko při jeho vysouvání nebo zasouvání 
nikdy nenazdvihujte ani netlačte vertikálním směrem (může dojít k poškození), protože toto 
má svou přirozenou dráhu, ať už na kolečkách, nebo ve vodicích lištách. Sedací soupravy 
s funkcí jsou vystaveny pohybům, proto je potřebné klouby kování kontrolovat, případně 
ošetřit plastickým mazivem například WD 40. Šrouby, kterými je kování upevněno, je rovněž 
potřebné kontrolovat a v případě potřeby dotáhnout. Při zdvíhání uchopíme sedací soupravy 
za spodek rámu. Nikdy je nezdviháme uchopením za loketní opěrku. Lůžko má konstrukční 
nosnost 100 kg, dvojlůžko má konstrukční nosnost 200 kg. 

KŮŽE 

Kůže, správně nazývaná useň, je svým vzhledem, vůní a užitnými vlastnostmi jedinečný 
přírodní produkt. Přirozené znaky a náhodnosti jsou pro kůži charakteristické. Díky nim je 
každá sedací souprava jedinečná a nikdy nemohou být důvodem reklamace. Jsou to 
například záhyby, jizvy, vrásky, rozdíly ve struktuře, elasticitě, tloušťce a barevném odstínu. 
Na jednu rohovou soupravu je zpracováno 5-9 usní. Z tohoto důvodu jsou přípustné drobné 
barevné odchylky. Kůže se používáním roztahuje. Toto může v určitém rozsahu vést 
k vytvoření zvlnění. Každá kůže by měla být chráněna před přímým slunečním světlem nebo 
sálavým teplem, jinak ztrácí barvu a vysušuje se. Kůži je potřebné pravidelně čistit 
a ošetřovat přípravky na to určenými. Zabráníte tím vysychání a popraskání. Pro delší 
životnost těchto přírodních materiálů doporučujeme použít konzervační prostředky na kůži 
volně dostupné v sítích galanterií a drogerií. Ošetřování doporučujeme dvakrát do roka. 
Doporučujeme každý čisticí a ochranný prostředek nejdříve vyzkoušet podle návodu na 
některé z bočních nebo zadních částí, abyste získali jistotu, zda je to ten správný způsob 
ošetření. Sedací soupravu utíráme vlhkou utěrkou od prachu a hrubších nečistot. 
Čalouněnou soupravu nikdy nečistěte alkoholem, benzínem nebo acetonem. Čím dřív se 
začne znečištění odstraňovat, tím větší je šance, že bude odstraněno. Drobné znečištění 
můžeme odstranit vlhkým papírovým ubrouskem nebo kuchyňskou utěrkou. K umývání 
používáme nejlépe destilovanou vodu a bezalkalické mýdlo. Nechejte vyschnout. Při umývání 
postupujte vždy od šití k šití a neumývejte jen znečištěné místo. Odstraňování těžších 
znečištění jako například inkoust, kuličkové pero, krev, lak na nehty nebo oživování 
vybledlých barev by měl provést odborník. Platí však, že skvrny nejčastěji po určité době 
splynou v usni. 

BIO KŮŽE 

Čištění od prachu je stejné jako u přírodních kůží. Menší znečištění čistíme jen vlažnou 
vodou, větší znečištění čistíme teplou vodou za pomoci pracího mýdla. Nepřípustné je čištění 
agresivními prostředky jako například benzín, aceton, líh. Tyto materiály nevyžadují žádnou 
konzervaci. 

NÁBYTKOVÁ LÁTKA 

Sedací soupravu neumisťujte do blízkosti vyhřívacích těles. Čalouněnou soupravu 
nevyklepávejte. Polehlý vlas potahové látky vyrovnáme jemným kartáčem Prach odstraňujte 
pravidelným vysáváním, kartáčovým nástavcem určeným na čalounění. Prach se usazuje 
hluboko mezi vlákny potahu, poškozuje jeho strukturu a narušuje barevný vzhled látky. 
Jakékoli jiné znečištění odstraňte co nejrychleji po vzniku, abyste zabránili vsáknutí do 
potahové látky. Nemastné skvrny odstraníme vlhkou utěrkou namočenou v mýdlové vodě. 
Mastné skvrny vyčistíme vlhkou utěrkou namočenou ve vlažné vodě s neutrálním 
saponátem, krouživým pohybem od okraje skvrny do jejího středu. Doporučujeme každý 



čisticí a ochranný prostředek nejprve vyzkoušet podle návodu na některé z bočních nebo 
zadních částí, abyste získali jistotu, zda je to ten správný způsob ošetření. Nedoporučujeme 
mokré čištění, které by vsáklo hluboko do vrstev čalounění, jako je rouno nebo 
polyuretanová pěna. Plyšové potahy se nesmí drhnout. Dlouhodobé tření na jednom místě 
může látku poškodit. K údržbě sedaček v žádném případě nepoužívejte agresivní, abrazivní 
čisticí prostředky jako například benzín, toluen, líh, aceton, žíraviny atd. Nepoužívejte 
kosmetická mýdla a látky obsahující fosfáty a bělidla. Potahovou látku nepereme 
a nežehlíme! Mapy, které zůstanou na potahu po vyschnutí, jsou hranicí, kterou vytvořila 
voda spolu s prachem a ostatními látkami (při přílišném promáčení). Proto vyčistěte celou 
sedačku, případně celý díl daného potahu ohraničený šitím. Větší znečištění doporučujeme 
svěřit odborníkům. Potahové látky, jejichž povrch je upraven prostřednictvím chemické 
nanotechnologie, mají jednodušší údržbu, protože na povrchu takto zušlechtěného materiálu 
je tenký a neviditelný film, který znemožňuje přilnutí nečistoty a cizorodých látek. Čištění je 
tím výrazně jednodušší. 

DŘEVĚNÉ ČÁSTI 

Povrch dřevěných částí (např. nožiček a odkládacích desek) se stejně jako barevný odstín 
kůže nebo nábytkové látky postupem času vlivem slunečního záření mění. 

 
 
 

Cipex nábytek 


