NÁVOD K UŽÍVÁNÍ
Techo No.1
NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU
STOLOVÉHO SYSTÉMU NO.1
Flexibilní stolový systém No.1 je určen pro vybavení kanceláří, společenských prostor, recepcí,
jednacích místnos , atelierů, ale i knihoven a čítáren. Při konstrukci tohoto systému kromě designu
a funkčnos byla zohledněna nejrůznější za žení,
která mohou vzniknout při kancelářském provozu.
Přesto je nutné dodržovat některé zásady používání stolového systému No.1.







POPIS
Stolový systém No.1 je konstruován ze dvou druhů
materiálů (kovového podnoží a pracovních desek
na bázi dřeva).
Jednotlivé stoly lze vybavit průchodkami a kabelovým managementem či paravánovým systémem.






KOVOVÉ PODNOŽÍ
Podnoží tvoří ocelová konstrukce. Jednotlivé komponenty jsou spojeny pomocí normovaných šroubů. Povrchová úprava ocelových profilů je provedena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou práškovou barvou.



čištění povrchu stolu provádět neabrazivními
čis cími prostředky (doporučujeme běžné
saponátové prostředky zředěné vodou),
nepoužívat organická a anorganická rozpouštědla;
konzervaci a údržbu lakovaných čás provádět
běžnými dostupnými prostředky určenými k
ošetřování nábytku (vosky, leštěnky) bez obsahu abrazivních čás ;
montáž, případnou demontáž s opětovnou
montáží a přemisťování smí provádět pouze
vyškolený pracovník;
nepřenášet stůl uchopením za desku;
vyteklé nebo rozlité teku ny všeho druhu je
nutné ihned omýt a desku vysušit;
spoje jednotlivých dílů doporučujeme pravidelně kontrolovat a vruty a šrouby dotahovat, m
docílíte zvýšené životnos a celkové pevnos
výrobku. Zvýšená vůle ve spojích může způsobit nadměrné namáhání dílů a vést k poškození
výrobku;
neposouvejte stoly tahem po podlaze. Může
dojít k porušení stability nábytku a jeho rozklížení.

STOLOVÉ DESKY

POKYNY PRO LIKVIDACI

Stolové desky jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18, 22 a 25 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm v barvě desky.

Likvidace nábytku musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy platnými v místě a době
likvidace. Doporučujeme demontovat jednotlivé
díly a ty následně zlikvidovat podle materiálů, ze
kterých jsou vyrobeny. V případě, že nejste schopni provést likvidaci svépomocí, zajistěte likvidaci u
odborné firmy.
Je nezbytné, abyste dodržovali pokyny a doporučení obsažené v tomto návodu. Odborná
péče je podmínkou záručního plnění. Pravidelnou odbornou péčí prodloužíte životnost Vašeho
výrobku. V případě nedodržení uvedených pokynů
a doporučení neručíme za eventuální škody vzniklé
nevhodným používáním a nevhodnou manipulací s
výrobkem.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ






správná funkce tohoto výrobku je podmíněna
jeho použiváním v odpovídajícím prostředí,
tzn. standardní interiérové podmínky, op mální vlhkost, prašnost a údržba;
nestoupat a nesedat na pracovní a konferenční
stoly;
je nezbytné dbát opatrnos při zacházení
s ostrými předměty denní potřeby (klíče,
zipy, prsteny atd.) případně ostrými předměty užívanými v kancelářích. Může dojít k
poškrábání a poškození pracovní desky;
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INSTRUCTION FOR USE
Techo No.1
INSTRUCTIONS FOR USE AND
MAINTENANCE OF THE NO.1 DESK
RANGE



The versa le No.1 desk system, has been designed
for use in oﬃces, common areas, recep ons,
mee ng rooms as well as libraries and reading
rooms. The design of this range takes account
foreseeable modes of use and wear and tear in the
oﬃce environment. Nevertheless, it is necessary
follow certain basic instruc ons when using the
No.1 desk.









DESCRIPTION
The No.1 desk system is made from a metal base
and wood-based desktop. Individual desks can be
fi ed with cable ports, cable management and
screens.

METAL BASE
The base is made from steel. Individual components
are fastened together with standard screws. The
surface of the steel is coated in a high-quality
epoxy-polyester powder paint.

DESKTOPS
The desktops are made from laminated chipboard
with thicknesses of 18, 22 and 25 mm, with a 2mm
thick ABS edge of the same finish as the desktop.

PRINCIPLES FOR USE







To ensure the correct func oning of this product
it is necessary for it to be used in a standard
interior environment with respect to humidity
and dust content, and regular cleaning;
Don’t stand or sit on the desk/table tops;
It is necessary to je take care with sharp
objects, such as keys, rings and oﬃce utensils
(scissors etc.). These might scratch and damage
the worksurface;
The desk surface can be cleaned with nonabrasive cleaning products (we recommend
standard detergents diluted with water), do
not use organic or non-organic solvents;
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To preserve the appearance of painted parts of
the desk use standard non-abrasive furniture
waxes and polishes;
Installa on, and poten al disassembly and
subsequent reassembly and reloca on should
only be performed by a trained person;
Don’t carry the desk just holding onto the
desktop;
Any liquids spilt on the desktop should be
wiped up quickly and the surface dried;
We recommend regularly checking the
connec ons between individual components
and ghtening screws to ensure maximum
service life and rigidity of the product. Any
“give” in the joints can lead to damage;
Do not drag the desk across the floor. It can lead
to a loosening of the joints and loss of stability.

DISPOSAL INSTRUCTIONS
Furniture must be disposed of in accordance
with regula ons applicable at the me and place
of disposal. We recommend disassembly into
individual components which can be disposed
of according to the material from which they
are made. If you are unable to arrange disposal
yourselves, arrange for a specialist firm to deal
with it.
It is necessary to observe the instruc ons and
recommenda ons contained in these instruc ons.
Professional care is a condi on for guarantee
validity. Regular professional care will extend the
service life of your product. If the instruc ons and
recommenda ons are not followed, we will not be
responsible for any possible damaged arising from
incorrect use or handling of the product.
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