s.r.o., Papírenská 114/5, PRAHA 6

Křeslo toaletní dřevěné
KTD 99
Číslo výrobku: 397 242 228 100
PN
0288/E/99

1. Použití výrobku
Křeslo se používá jako klozetové křeslo zejména při domácí péči. Po přikrytí sedátka krycí deskou lze
křeslo používat i jako židli.
Pod sedátkem je umístěna toaletní nádoba s víkem. Nádobu lze snadno vyjmout po sejmutí
plastového sedátka , nebo vysunutím směrem dozadu . Víko nádoby lze odejmout při vysunuté
nádobě i otvorem sedátka.
Křeslo je určeno pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg !

2. Popis výrobku
Křeslo má tyto hlavní části:
a.) kostru křesla
b.) sedátko
c.) krycí desku
d.) nádobu
Kostra křesla zhotovená z bukového řeziva je doplněna plastovým sedátkem, čalouněnou krycí
deskou a nádobou. Povrchová úprava je provedena transparentním lakem.

3. Hmotnost
Hmotnost křesla je 8 kg ± 15%

4. Rozměry
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

celková délka
celková šíře
celková výška
šíře sedadla
šíře mezi loketními opěrkami
vzdálenost sedátka od země
vzdálenost krycí desky od země
užitný obsah nádoby (2/3 max. obsahu)

500±5 mm
560±5 mm
810±5 mm
410±5 mm
462±5mm
442±5 mm
467±5mm
4,5 l

5. Údržba
Křeslo nevyžaduje žádnou údržbu, přibližně po 3 měsících užívání je vhodné, vzhledem
k použitému materiálu (dřevo), zkontrolovat šroubové spoje. K jejich uvolnění může dojít je-li křeslo
užíváno ve velmi suchém prostředí nebo v blízkosti tepelného zdroje.
K čištění křesla lze použít běžné saponátové přípravky.
Není dovoleno používat benzínu nebo jiných organických rozpouštědel.

6. Ekologická informace
Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.
Poškozený nebo nefunkční výrobek je možno likvidovat jako běžný domovní odpad.
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Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .
Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2,
zákona č.136/2002 Sb .
Reklamace se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného
výrobku.
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