
ZÁRUČNÝ LIST 

Podmienky  záruky: 
- Záruka je poskytovaná v záručnej dobe 2 rokov odo dňa zakúpenia. 
- Záruka sa vzťahuje na materiálne alebo výrobné vady výrobku. 
- Pri uplatnení reklamácie predložte doklad o zaplatení a riadne vyplnený záručný list. 
- Bez doloženia dokladu o zaplatení nebude záruka uznaná. 
- Prípadnú reklamáciu vybavujte prosím v mieste zakúpenia výrobku. 

Záruka sa nevzťahuje na: 
- Poškodenie vzniknuté pri nedodržaní pokynov podľa  Návodu na používanie lamelových roštov, 
- Mechanické poškodenie výrobku, 
- Vady spôsobené zlým skladovaním vo vlhkom prostredí (napr. plesne), 
- Poškodenie vzniknuté pri vlastnej preprave, 
- Poškodenie nadmerným zaťažovaním výrobku (záťaž vyššia ako je max. doporučená). 

Posteľové rošty patria k neoddeliteľnej súčasti postele s matracom. Rošty s predpätými lamelami sú určené hlavne pre 
latexové a penové matrace. Rošty z masívnych latiek sú vhodné pre pružinové resp. taštičkové matrace a penové matrace 
s min. výškou 17 cm. Polohovateľné rošty odporúčame nechávať počas spánku vo vodorovnej polohe. V prípade ďalších 
otázok sa obráťte na zástupcov predajne, kde ste výrobok zakúpili, resp. priamo na výrobcu.  
Záruka 10 rokov platí na: 

- zlomenie nosných drevených častí rámu roštu pri štandardnom zaťažovaní, uložení a používaní roštu podľa 
priloženého návodu na použitie. Zákazníkovi bude zaslaná poštou nová časť rámu ktorá bola zlomená, a ktorú si 
následne sám svojpomocne namontuje na poškodený rošt.  

Na uplatnenie 10-ročnej záruky je potrebné predložiť doklad o zaplatení, vypísaný a potvrdený záručný list predajcom spolu 
s nalepeným čiarovým kódom, ktorý je pri predaji nalepený na danom výrobku.  
Bol som oboznámený s podmienkami záruky a súhlasím s nimi. 
Názov výrobku: ..............................................  Číslo čiarového kódu: 
Rozmer: .............................................. 
Adresa predajne:............................................ 
Dátum predaja: ..............................................  Pečiatka a podpis predajne: 

NÁVOD NA POUŽÍVANIE LAMELOVÝCH ROŠTOV 
Vážený zákazník, 
ďakujeme Vám, že ste si kúpili náš lamelový rošt. Prosím venujte dostatočnú pozornosť nasledujúcim informáciám, 
v ktorých Vám poradíme ako zakúpený rošt inštalovať, ovládať a udržiavať. 
Drevo ako prírodný materiál môže obsahovať rozdielne sfarbenie, prípadne suky, ktoré zvýrazňujú jeho jedinečnosť 
a originalitu. Toto nie je vadou výrobku, ale prirodzeným javom, ktorý nie je dôvodom na prípadnú reklamáciu. 
Inštalácia: 
1. Lamelový rošt vybaľte z ochranných obalov. 
2. Rošt vložte do rámu postele tak, aby bol podoprený na bočnici po celej dĺžke (Twinpak), ostatné rošty minimálne v 3 
bodoch 
3. Skontrolujte, či sa nezachytáva kovanie roštu o bočnice postele, stredovú priečku alebo či polohovaniu nebráni iný 
predmet. 
4. Odstráňte bezpečnostné pásky, ktoré bránia polohovaniu roštu. Pásky zabraňujú otvoreniu roštu počas prepravy. 
5. Na rošt položte matrac. 
Ovládanie: 
1. Polohovaciu časť hlavy a nôh dáme do potrebnej polohy pomocou textilného ucha v strede priečky. Zdvihnutím do 
najvyššej polohy sa uvoľnia západky na kovaní a dvihnutú časť je potom možné ľahko sklopiť do základnej polohy. 
2. Tvrdosť roštu sa dá nastaviť pomocou opaskov (posuvné jazdce na zdvojených lamelách). Nastavenie vysvetľuje etiketa 
nalepená na rošte. Čím sú opasky ďalej od seba, tým sú zdvojené lamely tvrdšie a naopak. 
3. Na spolohovaný rošt sa sadá vždy iba na stred matraca z boku lôžka. Spodná časť roštu ktorá slúži na polohovanie nôh je 
nadimenzovaná tak aby uniesla váhu nôh, nie váhu celého tela. Pri takto spolohovanom rošte sa nesmie sadať na spolohovanú 
časť roštu. 

Nikdy sa nesmie rošt zatvárať násilím! Pri nedodržaní návodu na používanie systémov predného alebo 
bočného výklopu môže dôjsť k poškodeniu mechanizmu a reklamácia nebude uznaná!!!!  

Upozornenie: 
1. Lamelový rošt je určený na použitie v suchom prostredí – v obytnom interiéri. 
2. Na rošty je zakázané stúpať, skákať a na nadvihnuté časti sadať alebo pôsobiť neprimeranou silou. 
3. Rošt sa polohuje výlučne pomocou textilného ucha v strede priečky. 
4. Pri zmene polohy dbajte na to, aby nedošlo k zovretiu lôžkovín medzi konštrukciu roštu. 
5. Pri manipulácii nenosiť za lamely alebo stredovú priečku. 
6. Rošt by mal byť zospodu vetraný (voľný prístup vzduchu). 
Údržba: 
1. Lamelový rošt je výrobok z prírodného materiálu – dreva, preto ho odporúčame ošetrovať vlhkou textíliou, nesmie 
dochádzať k namáčaniu.2. Pravidelne mazať plastové a kovové časti roštov. 
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