
Návod na použití a údržbu úložného systému ELEMENT 
Úložný systém ELEMENT je určen pro doplnění stolových sestav nebo 
pro vytváření ucelených stěn. Se stolovou sestavou pak tvoří logický a 
funkční celek. Slouží k uložení závěsných map, kancelářských pořadačů, 
PH boxů apod. Při konstrukci systému ELEMENT byly zohledněny jak 
funkční, ergonomické, tak i pevnostní hlediska. Přesto je nutné dodržovat 
některé zásady při použití tohoto výrobku.

Popis
Korpus, zásuvka, výsuvný rám, sokl a čela jsou zhotoveny z ocelového 
plechu. Povrchová úprava je provedena vysoce kvalitní epoxy-
polyesterovou práškovou barvou. Vrchní deska je v provedení LTD 
nebo MDF + HPL fólie. Jednotlivé moduly jsou navzájem zajištěny 
konstrukčními spoji. Spoje zaručují odpovídající tuhost a funkčnost 
systému ELEMENT. Korpus modulu má ve spodní části čtyři spojovací 
prvky, které slouží k připojení dalšího modulu. Spoj je vytvořen 
zasunutím prvků do předlisovaných drážek v horní části korpusu a 
zajištěn plastovou sponou v přední části korpusu. 

Z modulových „buněk“ lze sestavit celé stěny. K tomuto účelu mají 
boky a zadní díly korpusů konstrukční otvory pro vzájemné spojení 
jednotlivých modulů. Výhodou je možnost sestavení ve dvou řadách zády 
k sobě. Moduly jsou tak přístupné z obou stran sestavného systému. 

Při použití výsuvné zásuvky nebo výsuvného rámu se montuje do 
korpusu spodního ELEMENTU závaží (ochrana proti převrácením celého 
systému).

Zásady používání
-     správná funkce systému ELEMENT je podmíněna použitím tohoto 

výrobku v odpovídajícím prostředí, tzn. standardní klimatické 
podmínky pro kancelářské prostory, optimální vlhkost, prašnost 
a patřičné zacházení (nesmí dojít k násilnému zacházení a 
mechanickému poškození);

-  nosnost jednotlivých modulů je 20 kg při rovnoměrném zatížení;

-  nutno dodržovat pravidlo maximálního zasunutí výklopného čela do 
zadní polohy při jeho otevření;

-  pohyb všech výsuvných dílů nesmí být prováděn nárazem nebo 
nadměrnou silou;

-  žádný z výsuvných pohyblivých dílů (čela, zásuvky) nesmí být 
namáhán uživatelem např. opíráním nebo odkládáním další zátěže 
apod.;

-  úložný prostor nesmí být naplněn tak, aby uložené dokumenty byly 
výše, než je standardní výška pořadače a zejména nesmí zasahovat 
do výsuvných mechanizmů;

-  dle potřeby lze provést vyrovnání systému ELEMENT pomocí 
vyrovnávacích rektifi kačních patek umístěných v soklové části;

-  špatné vyrovnání modulů má negativní vliv na stabilitu a funkci  
systému;

-  při  sestavení modulového systému  ve  tvaru samostatného sloupce, 
se musí moduly od čtvrtého modulu připevnit ke zdi (maximální 
počet buněk ve sloupci 6 ks);   

-  systém složený pouze z modulů - výsuvná zásuvka a výsuvný rám 
lze sestavit v počtu max. 4 ks nad sebou a při běžném užívání lze 
vysunout pouze 1 zásuvku nebo 1 výsuvný rám (z důvodu ochrany 
před převrácením  celého systému);

- nestoupat a nesedat na moduly;
- neposouvat po vrchní desce předměty s ostrými hranami;
-  čištění se provádí neabrazivními čistícími prostředky 

(doporučujeme běžné saponátové prostředky zředěné vodou), 
nepoužívat organická a anorganická rozpouštědla;

- konzervace a údržba lakovaných částí se provádí běžnými 
dostupnými prostředky určenými k ošetřování nábytku (vosky, 
leštěnky) bez obsahu abrazivních částí;

-  nelze přemisťovat dva a více vzájemně spojených modulů;
-  veškerou manipulaci, montáž a demontáž mohou provádět pouze  

vyškolení pracovníci;
-  ELEMENTY se zámkem se standardně dodávají se dvěma klíči 

(jeden pro běžné užívání, druhý jako náhradní).

Techo  Element            
návod k užívání

Revize 16.5.2007 J. Jůza                                         www.techo.com 


