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Návod k montáži, používání a ošetřování nábytku a záruční podmínky

I. Návod k montáži nábytku
a. Dle tohoto návodu postupujte při montáži sektorového nábytku, obývacích stěn, postelí, skříní a podobně.
b. Nábytek vybalte z krabic. Vždy vybalte jen jednu skříňku, aby se vám díly jednotlivých skříněk nepomíchaly. Při  

vybalování nepoužívejte ostré předměty ani hrubou sílu, abyste nábytek v krabici nepoškodili, nebo nepořezali.
c. Pokud je u výrobku přibalen kromě tohoto návodu také nákres, kde je schématicky obrazovou formou vysvětlen 

postup montáže, postupujte podle kroků na tomto nákresu. Je důležité skládat k sobě díly tak jak je uvedeno na  
nákresu a to v pořadí jak je na něm uvedeno.

d. Montáž provádějte na měkkém, čistém povrchu (ručník, deka), nikdy ne na laminátové podlaze, dlažbě, koberci a 
podobně. Hrozilo by poškození podlahy či nábytku.

e. Pokud při montáži vtloukáte kolíky do vyznačených otvorů, čiňte tak přiměřenou silou, abyste je neprotlačili skrz 
montovaný díl. Kolíky by neměly vyčnívat z desky více jak 10 mm (protlačily by se skrz druhou desku kterou  
přikládáte). V případě potřeby je zkraťte.

f. Při skládání korpusu skříňky se před přibitím zad přesvědčete, zda je korpus složený pravoúhle. Přesvědčíte se 
úhelníkem, nebo jednoduše tak, že změříte úhlopříčku (vzdálenost protilehlých rohů). Obě úhlopříčky musí být 
stejné. Pokud nejsou, máte korpus složený špatně (nakřivo) a je třeba ji před přibitím zad vyrovnat.

g. Před použitím šroubů a podobných dílů se vždy přesvědčete, zda patří na příslušné místo. Zejména pak zda jejich 
délka  odpovídá  hloubce  díry,  do  které  je  šroubujete.  Důležité  to  je  i  u  plastových  úchytek,  kde  hrozí 
prošroubování skrz a poškození při nevhodném výběru šroubu.

h. Panty dvířek je obvykle možné regulovat. Přibližně uprostřed pantu je přítlačný šroub kterým regulujete odsazení 
dvířek od korpusu, dále je možné regulovat výšku usazení dvířek povolením šroubů na tom dílu pantu, jež je 
připevněn ke korpusu. Správným vyregulováním pantů je tak možné docílit správného usazení dvířek. Pokud vám 
tedy dvířka nesedí při montáži přesně, dají se tímto způsobem správně usadit. POZOR – pokud jste smontovali 
křivě korpus (bod f), nebudou vám dvířka sedět!

i. Pokud je v balení obsaženo lepidlo, je zapotřebí jej používat pouze na čisté a odmaštěné povrchy. Lepidlo se 
obvykle používá i na lepení kolíků do děr. V tom případě vtlačte lepidlo do obou děr a následně vtlučte opatrně 
kolík. Přebytečné lepidlo jež se kolíkem vytlačí ven otřete. Po zaschnutí můžete díl dále používat.

j. Pokud si nejste jisti postupem při montáži, dotažte se na prodejně, kde jste nábytek zakoupili. Nevhodná montáž 
může mít za následek poškození nábytku.

k. Jednotlivé díly neupravujte, nezkracujte, nebo jiným způsobem nepřizpůsobujte. Poškození vinou nevhodných 
úprav se považují za poškození vinou zákazníka.

II. Návod k používání a ošetřování nábytku vyrobeného z lamina
a. Nábytek je nutno umístit na vodorovné plo�še. Křivý podklad či podlaha může způsobit špatné dovírání dvířek a 

časem i poškození nábytku.
b. V průběhu u�žívání nábytku je třeba občas zkontrolovat a případně dotáhnout šrouby a místa spojů.
c. Je  zakázáno  lézt  po  nábytku,  nadměrně  nebo  jednostranně  jej  zatěžovat,  používat  jej  jiným než  obvyklým 

způsobem, škrábat nebo udeřit do něj tvrdými předměty.
d. Nábytek je nutné užívat v suchých místnostech se správně fungující ventilací, ve vzdálenosti minimálně 1 metr od 

tepelných zdrojů.  Nábytek  je  rovněž  nutné  chránit  před přímým slunečním zářením a  atmosférickými vlivy, 
deštěm, výkyvy teplot, vysokou vlhkostí. V případě potřísnění vodou či jinými kapalinami je nutné povrch ihned 
otřít a nenechat na něm vodu stát či dlouhodobě působit.

e. Nábytek se nesmí přesouvat posouváním po podlaze, zejména ne se zátěží. Přesouvat je možné nábytek jen bez 
zátěže, zvedat jej za svislé pevné části (boky), nikoliv za police, horní desku nebo dvířka a nést jej nadzvedlý nad 
podlahou vzduchem.

f. Povrch nábytku je možné čistit suchým měkkým hadříkem. Při ušpinění se nesmí povrchy čistit saponáty (Jar), 
benzínem, rozpouštědly, agresivními látkami, chemikáliemi nebo abrazivy (písek na nádobí, Cif a podobně). Pro 
čištění  je  nutné  výhradně  používat  prostředky  určené  na  čištění  laminátových  povrchů,  nejlépe  prostředky 
dodávané  přímo  společností  Casarredo,  které  jsou  k  tomu  určené  (  např.  výrobky  zn.  Poliboy).

III.Návod k používání a ošetřování nábytku vyrobeného z přírodního dřeva a přírodní dýhy
a. Pro tento nábytek platí shodné podmínky jako pro nábytek z lamina v bodech II. a, b, c, e.
b. Nábytek je nutné užívat v místnostech se správně fungující ventilací, kde nedochází k výkyvům vlhkosti. Nábytek 
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umísťujte ve vzdálenosti minimálně 1 metr od tepelných zdrojů. Nábytek je rovněž nutné chránit před přímým 
slunečním zářením a atmosférickými vlivy, deštěm, výkyvy teplot, vysokou nebo příliš nízkou vlhkostí. V případě 
potřísnění vodou či jinými kapalinami je nutné povrch ihned otřít a nenechat na něm vodu stát či dlouhodobě 
působit.

c. Při prvním vnesení nábytku do místnosti mějte na paměti, že by nemělo dojít k příliš vysokému výkyvu vlhkosti. 
Nábytek je obvykle skladován ve skladech s normální vlhkostí. Pokud máte hodně suchý byt, mohlo by dojít k  
rychlému vysušení  a  popraskání  dřeva.  V tom případě  je  nutné  jej  vnášet  postupně,  čili  nechat  několik  dní 
například na chodbě, kde není až tak suché prostředí. Následně jej neumisťujte ihned poblíž tepelného zdroje 
(radiátor), ale do části místnosti, kde je stabilnější vlhkost.

d. Povrch nábytku je možné čistit suchým měkkým hadříkem. Při ušpinění se nesmí povrchy čistit saponáty (Jar), 
benzínem, rozpouštědly, agresivními látkami, chemikáliemi nebo abrazivy (písek na nádobí, Cif a podobně). Pro 
čištění je nutné výhradně používat prostředky určené na čištění dřevěných povrchů, nejlépe prostředky dodávané 
přímo společností Casarredo, které jsou k tomu určené ( např. výrobky zn. Poliboy).

e. Nábytek ze dřeva je nutné minimálně 1x za 6 měsíců ošetřit prostředky na údržbu přírodního dřeva. Vhodné oleje 
a prostředky dodává společnost Casarredo, případě vám poradí váš prodejce. Neošetření nábytku může mít za 
následek jeho poškození (vysušení, popraskání, vyblednutí) jež se posuzuje jako poškození vinou špatné údržby.

IV. Návod k montáži sedacích souprav
a. Dle tohoto návodu postupujte při montáži sedacich souprav a pohovek
b. Sedací soupravu vybalte z obalu. Při vybalování nepoužívejte nůž ani jiné ostré předměty na rozřezání pásky 

nebo obalu. Hrozí prořezání látky.
c. U rohových sedaček je nutné složit oba díly rohu k sobě. Pokud díly mají na sobě připevněné na spojovací straně 

plíšky, provádí se spojení jednoduše zasazením dílu jež má plíšky se zubem dolů do dílu, jež má plíšky zubem 
nahoru. Pokud jsou místo plíšků dodávány spojovací šrouby, provádí se spojení dílů sedačky sešroubovaním k 
sobě pomocí šroubů. Ke šroubům se lze dostat otevřením úložného prostoru sedačky, nebo vyndáním šuplíku s 
matrací (rozklad).

d. U křesel a sedaček jež se dodávají s odmontovanými područemi jsou dodány zároveň i šrouby. Je nutné pomocí 
těchto šroubů připevnit područe k sedačce či křeslu. Pokud není v místě kam se vpouští šroub viditelný otvor,  
nahmatejte otvor pod látkou. Obvykle je na látce vyznačen sponami. V tom případě látku opatrně prořízněte tak,  
aby šlo do závitu nebo otvoru pod látkou zapustit šroub.

e. Pokud nejsou nožky sedačky přimontovány, najdete je obvykle v úložném prostoru sedačky nebo jsou přibaleny.  
Přišroubujte je přibalenými šrouby na vyznačené místo.

f. Pokud jsou v ceně sedačky polštářky a doplňky, najdete je obvykle v úložném prostoru. U sedaček bez úložného 
prostoru jsou přibaleny zvlášť.

g. Pokud je šuplík s  matrací  pro rozklad balený odděleně,  završte  montáž vložením šuplíku do kolejniček pod 
sedačkou.

V. Návod k používání a údržbě sedacích souprav (a čalouněného nábytku) potažených látkami
a. Pro čištění jak čalouněných, tak i dřevěných částí výrobku se nesmí používat chemické rozpouštědla a ředidla 

(trichloretylen, aceton, benzin, líh apod.), písky a abraziva ani prací prášky. 
b. Změna textury dřevěných dílů, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou závadou, ale naopak 

dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností 
dřeviny  absorbovat  dokončovací  materiál.  Prach  z  dřevěných  částí  odstraňte  měkkou,  čistou  a  suchou 
prachovkou. Při větším znečistění používejte výhradně čistící prostředky určené pro lakovaný dřevěný nábytek. 
Doporučujeme používat prostředky dodávané přímo společností Casarredo ( např. výrobky zn. Poliboy).

c. Životnost látky zvýšíte pravidelným ošetřením a čištěním. U všech potahových látek doporučujeme čistit skvrny 
před  jejich  zaschnutím,  zvyšuje  se  tím  účinnost  čištění.  Skvrny  netřete,  pouze  odsávejte  čistým  hadříkem. 
Tkaninu  nečistěte  kartáči  s  drsným  povrchem,  k čištění  používat  jemný  kartáč  a  savou  houbu.  Prach  z 
čalouněných částí odstraňte jemným kartáčem nebo pomocí vysavače. Při větším znečistění použijte výhradně 
suchou pěnu nebo čistič na čalouněný nábytek. Doporučujeme čističe dodávané přímo společností Casarredo. Při 
šamponování dbejte, aby pěna nepřišla do styku s dřevěnými částmi výrobku a aby se roztok nevtlačoval do 
tkaniny a nepromáčel ji. Potahovou látku čistěte po směru vlasu (nikdy nečistit krouživými pohyby kartáčkem), 
neperte (větší množství vody může znehodnotit výrobek), nežehlete. Čalounění typu mikroplyše lze čistit jemným 
kartáčováním a velmi jemným šamponováním. Pokud skvrny po čištění nezmizí, obraťte se na specializovanou 
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firmu pro chemické čištění.
d. Pro  zvýšení  ochrany potahové látky lze  též  nechat  provést  impregnaci  (provádí  specializovaná firma)  s  tzv. 

protišpinivým efektem. Aplikují se nástřikem na hotové sedací soupravy. 
e. Dodáváme  rovněž  teflonové  látkym,  které  již  není  třeba  nějak  impregnovat.  Jejich  složení  je  chrání  proti 

vstřebávání nečistot a k jejich očištění pak postačí setřít vlhkým hadříkem. U těchto látek je zvláště důležité  
nepoužívat abraziva a chemická rozpouštědla.

f. U eko-kůží a koženek je zakázáno používat pro čištění běžné saponáty jako je Jar. Tyto potahy je nutné čistit  
pouze čistou vodou a přípravky na koženky a kůže. Saponáty naleptávají strukturu látky a mohou ji znehodnotit.

VI. Návod k používání a údržbě sedacích souprav (a čalouněného nábytku) potaženého přírodní kůží
a. Pro tyto sedačky platí stejné zásady jako u sedaček potažených látkou v bodech V. a, b, d.
b. Kůže se nesmí čistit saponáty jako je Jar a podobnými chemickými látkami s odmašťovacím účinkem. Při použití 

odmašťovačů  dochází  k  vysušení  kůže  a  jejímu  praskání.  Rovněž  se  nesmí  používat  jiné  chemické  látky, 
rozpouštědla,  benzín,  abraziva,  písky.  Kůži  čistěte  suchým hadříkem nebo  houbičkou,  nikdy kartáčem nebo 
drsnými materiály. Rozlitou tekutinu nenechávejte zaschnout, ale odsajte ji houbičkou nebo hadříkem a pak do 
sucha utřete. Kůži nikdy netřete, neškrábejte, neperte, nežehlete. Pro čištění používejte výhradně čističe kůží a 
přírodních usní. Doporučujeme čističe dodávané společností Casarredo.

c. Nesedejte na kožené díly nazí. Vystavujete tak kůži působení vašeho potu a snižujete její životnost.
d. Zákazník je povinen nejméně 1x za 6 měsíců kůži impregnovat prostředky určenými pro impregnaci kůží. Pokud 

tak zákazník neučiní, může kůže vysychat,  blednout v místech častého používání a vystavení působení potu, 
praskat. Doklad o koupi prostředku na údržbu a impregnaci kůže může sloužit jako podklad při rozhodování o 
oprávněnosti  reklamace a prokazování splnění požadavku uvedeném v tomto bodě,  proto doporučujeme jeho 
uschování. Doporučujeme používat prostředky na čištění a impregnaci dodávané společností Casarredo 
(např. výrobky zn. Poliboy.)

VII. Záruční podmínky a uplatnění reklamace
a. Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců.
b. Zákazník má právo na uplatnění reklamace výrobních vad během záruční doby. Postupuje se vždy dle zákona č. 

40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 594 – 599 a § 616 – 627.
c. Zákazník uplatňuje reklamaci u prodejce, u nějž výrobek zakoupil. Reklamaci nelze uplatnit u jiných prodejců 

prodávajících stejný výrobek.
d. Při uplatnění reklamace je nutné předložit záruční list nebo potvrzený doklad o koupi výrobku. Dále je nutné 

popsat přesně závadu, vadný díl a požadovaný způsob řešení reklamace. Na vyžádání je zákazník povinen vadný 
díl nebo celý výrobek předložit k posouzení prodejci.

e. Pokud zákazník předává výrobek k posouzení, není povinen jej předávat v původním obalu, nicméně je povinen 
jej zabezpečit tak, aby na něm dopravou a manipulací nevznikla další škoda. V případě že výrobek bude mít i jíná 
než  reklamovaná  poškození,  nebo  pokud  se  jedná  o  poškození  vinou  zákazníka  (poškození  při  montáži, 
mechanické  poškození  nevhodným používáním,  manipulací,  nevhodné  čištění,  údržba,  nedodržení  zásad  pro 
údržbu), nemusí být tyto vady uznány jako oprávněná reklamace. V případě, že bylo se zákazníkem dohodnuto 
řešení reklamace vrácením kupní ceny zboží, bude tato cena snížena o výdaje nutné na opravu těchto závad jež 
nejsou oprávněnou reklamací (nejsou výrobní vadou).

f. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka se rovněž nevztahuje na 
mechanická poškození vinou zákazníka, neodbornou montáží, nevhodným skladováním, neopatrnou manipulací a 
dopravou,  nedodržením návodu na používání  -  zejména v bodech týkajících se nevhodného umístění  (sálavé 
teplo,  vlhko...),  nevhodného  čistění  a  údržby  (saponáty,  abraziva...),  nedodržení  požadavků  na  údržbu 
(impregnace...).  U věcí  prodávaných za  nižší  cenu  se  záruka  nevztahuje  na  vady,  pro  které  byla  nižší  cena 
sjednána.

g. Reklamace bude vyřízena do 30ti dnů, pokud se prodejce se zákazníkem nedohodne jinak. O vyřízení reklamace 
bude sepsán písemný protokol.

h. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Pokud není 
dohodnuto jinak, bude výrobek opraven, případě bude vyměněný vadný díl. Není-li to neúměrné (tedy pokud je 
výrobek  nepoužívaný  a  nesmontovaný)  může  se  zákazník  dohodnout  na  výměně  výrobku  za  nový.  Je-li  to 
vhodné, může být reklamace vyřešena rovněž přiměřenou slevou z ceny věci.

i.  Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má 
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kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
j. U výrobků zhotovených na zakázku (zejména sedací soupravy potažené látkou dle výběru zákazníka) jejichž 

výroba trvá standardné 6 týdnů, bere zákazník na vědomí, že v případě požadaku na řešení reklamace opravou 
nebo výměnou může oprava nebo výroba nového kusu trvat rovněž až 60 dní. Pokud s tímto termínem nesouhlasí, 
vepíše svůj požadavek do reklamačního protokolu a reklamace v případě nemožnost opravy v termínu 30 dní 
bude řešena vrácením peněz nebo slevou.

k. Pokud prodejce požaduje řešení reklamace u dodavatele (společnosti  Casarredo),  je povinen rovněž předložit 
doklad o koupi (fakturu) a na požádání vadný díl k posouzení. Rovněž se zde přiměřeně uplatní body e, f a g.

Záruční list
Dovozce do ČR: CASARREDO, s.r.o., Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava, IČ: 27804372

Jako doklad o záruce lze použít doklad prokazující zakoupení výrobku. Pokud zákazník požaduje potvrzení záručního 
listu, potvrdí mu prodejce záruční list uvedený níže

Název, kód výrobku.................................................... Barevné provedení (označení tkaniny)................................

Prodejce ........................................................ Zákazník ..................................................................

Datum prodeje ........................................................ Záruční lhůta ..................................................................

Poznámky ........................................................ Razítko a podpis:


