
Návod na použití a údržbu paravánů ALFA 600
Paravánový systém je určen pro vybavení pracovišť administrativy, 
technických provozů apod. Při konstrukci tohoto systému byly vedle 
jednoduchého a účelného designu zohledněny nejrůznější způsoby 
uplatnění, které mohou nastat při užívání tohoto systému. Přesto je nutné 
dodržovat některé zásady používání.

Popis
Paravánový systém je konstruován ze tří základních druhů materiálů - 
hliníkového rámu, kovových držáků a výplně z dřevotřískové desky (LTD) 
potažené kvalitní potahovou látkou v dezénu, dle výběru zákazníka. 
Mohou být též polystyrénové, lakované desky MDF, nebo z organického 
skla. Hliníkový rám umožňuje navěšení kancelářských doplňků NOVUM 
a spojení paravánů do různých sestav. Pevné výplně umožňují upevnění 
paravánů do jakéholi úrovně pomocí horních a spodních držáků. 
Povrchová úprava všech kovových částí je provedena vysoce kvalitní 
epoxy-polyesterovou práškovou barvou.

Zásady používání
- správná funkce paravánů je podmíněna použitím tohoto výrobku 

v odpovídajícím prostředí, tzn. standardní klimatické podmínky 
pro kancelářské prostory, optimální vlhkost, prašnost a patřičné 
zacházení (nesmí dojít k násilnému zacházení a mechanickému 
poškození);

-  kovový lakovaný rám a výplně bez potahové látky čistit běžnými 
neabrazivními prostředky (doporučujeme běžné saponátové 
prostředky zředěné vodou), nepoužívat žádná organická a 
anorganická rozpouštědla;

-  konzervace a údržba lakovaných výplní se provádí běžnými 
dostupnými prostředky určenými k ošetřování nábytku (vosky, 
leštěnky) bez obsahu abrazivních částí;

-  čalouněné výplně paravánů čistit vysavačem, případně suchým 
kartáčem;

-  povrchy z organického skla lze čistit běžnými neabrazivními 
prostředky (doporučujeme běžné saponátové prostředky 
zředěné vodou), zásadně se nesmí používat žádná organická ani 
anorganická rozpouštědla (líh, technický benzín, apod.);

-  na jedno pole paravánu smí být zavěšena pouze jedna police velká 
nebo jeden trojbox (na každou stranu);

-  na volně stojící paraván je zakázáno cokoliv zavěšovat;
-  do výplně paravánu je zakázáno cokoliv připevňovat (lepit, špendlit, 

zastrkávat za rám);
-  paraván musí být chráněn před tepelným zářením;
-  montáž a případnou demontáž smí provádět pouze vyškolený 

pracovník

Upozornění
Nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce 
za eventuální škody vzniklé neodbornou obsluhou nebo ošetřováním.
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Návod k užívání


