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NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU 
STOLOVÉHO SYSTÉMU 4EVER | 4EVER A
Stolový systém 4Ever | 4Ever A je určen pro 
vybavování pracovišť administra  vy (kancelářské a 
jednací stoly). Při konstrukci tohoto systému kromě 
designu a funkčnos   byly zohledňovány  nejrůznější 
za  žení, které mohou vzniknout při kancelářském 
provozu. Přesto je nutné dodržovat některé zásady 
používání stolového systému 4Ever | 4Ever A.

POPIS
Stolový systém 4Ever | 4Ever A je konstruován 
ze dvou základních druhů materiálů, a to 
kovového podnoží a pracovních desek na bázi 
dřeva. Jednotlivé stoly lze prokabelovat přidáním 
speciálních plastových dílců a tex  lních závěsů 
opatřených suchým zipem.

KOVOVÉ PODNOŽÍ
Podnoží tvoří celokovová konstrukce zhotovená 
z uzavřených  ocelových a hliníkových profi lů 
a přesných hliníkových odlitků. Jednotlivé 
komponenty jsou spojeny pomocí konstrukčních 
spojů a systému uchycení dílců 4Ever | 4Ever A. 
Povrchová úprava je provedena vysoce kvalitní 
epoxypolyesterovou práškovou barvou.  

STOLOVÉ DESKY
Stolové desky systému 4Ever | 4Ever A jsou 
vyrobeny z velkoplošných materiálů na bázi dřeva 
v provedení LTD tl. 18 mm a jsou opatřeny ABS 
hranou tl. 2 mm v barvě desky. 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ
  správná funkce stolového systému je podmíněna 

použi  m tohoto výrobku v odpovídajícím 
prostředí, tzn. standardní klima  cké podmínky 
pro kancelářské prostory,  op  mální vlhkost, 
prašnost a patřičné zacházení (nesmí dojít 
k násilnému zacházení a mechanickému 
poškození);

   neposouvat po stolové desce předměty s 
ostrými hranami;

   nestoupat a nesedat na pracovní a konferenční 
stoly;

   vyvarovat se na pracovní desce takových 
činnos  , při kterých by mohlo dojít k jejich 
mechanickému poškození (např. ořezávání 
papírů, opravárenské práce apod.);

   čištění povrchu stolu se provádí neabrazivními 
čis  cími prostředky (doporučujeme běžné 
saponátové prostředky zředěné vodou), 
nepoužívat organická a anorganická 
rozpouštědla;

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

   montáž, případnou demontáž s opětovnou 
montáží a přemisťování musí provádět pouze 
vyškolený pracovník;

   je nepřípustné přenášení stolu uchopením za 
desku; 

   vyteklé nebo rozlité teku  ny všeho druhu je 
nutné ihned omýt a desku vysušit.

POKYNY PRO LIKVIDACI
Likvidace nábytku musí probíhat v souladu s plat-
nými 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 schop-
ni provést likvidaci svépomocí, zajistěte likvidaci u 
odborné fi rmy.
Je nezbytné, abyste dodržovali pokyny a do-
poručení obsažené v tomto návodu. Odborná 
péče je podmínkou záručního plnění. Pravidel-
nou 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.
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INSTRUCTIONS FOR USE AND 
MAINTENANCE OF THE 4EVER | 4EVER A 
DESK RANGE
The 4Ever | 4Ever A desk system is intended for the 
furnishing of administra  ve workplaces (desks and 
conference tables). When designing this system 
a  en  on was paid to appearance, func  onality 
as well as the standard wear and tear it would be 
subject to in the offi  ce environment. It is nevertheless 
necessary to adhere to the given guidelines when 
using the 4Ever system.

DESCRIPTION
The 4Ever | 4Ever A desk system is constructed 
from two basic materials, a metal base and a wood-
based desktop. The individual desks are available 
with the op  on of cable management accessories 
- both plas  c and fabric with Velcro.

METAL BASE
The base is a metal welded construc  on from 
closed steel and aluminium profi les and aluminium 
cas  ngs. The individual components are connected 
with fasteners. The surface is fi nished with a high-
quality epoxy-polyester powder coa  ng. 

DESKTOPS
The 4Ever | 4Ever A desktops are produced from 
18mm thick MFC with a 2mm thick ABS edge in the 
same colour as the desktop.

PRINCIPLES OF USE
  Correct func  oning of the system is dependent 

on its use in a standard offi  ce environment with 
respect to humidity, dust content in air etc The 
products must be handled with due care so as 
to avoid the risk of physical damage;

  Do not move sharp objects across the desktop;
  Do not stand or sit on the desktops;
  Refrain from performing any ac  vi  es on the 

desktop that could result in its damage (e.g. 
cu   ng paper, repair work etc.);

  Clean the surfaces with standard non-abrasive 
cleaning agents  (we recommend standard 
detergents diluted with water), do not use any 
organic or inorganic solvents;

  Lacquered/varnished parts are to be treated 
with standard  non-abrasive furniture 
polishes and waxes;

  Assembly and dismantling with subsequent 
assembly must be done by trained personnel 
only;

  Do not li   the desk by holding onto the desktop;
  Any spilt liquids should be wiped up immediately 

and the desktop dried.
 
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 fi rm 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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