
Návod na použití a údržbu konfereční židle ALFA 712
Tento návod obsahuje informace o konstrukci, čištění a údržbě 
konferenční židle ALFA 712. Židle splňuje náročné podmínky 
kancelářského provozu. Všechny části židle, se kterými uživatel přijde 
do styku v průběhu používání, jsou navrženy tak, aby bylo zabráněno 
fyzickému zranění nebo poškození majetku. Židle byla podrobena tvrdým 
zkouškám ve zkušebnách a splňuje náročné mezinárodní normy ČSN 
EN 1335-1,2 a 3. Potahové látky, které jsou použity na sedáku i zádové 
opěrce, splňují mezinárodní normy požární odolnosti, odolnosti proti 
oděru a stálobarevnosti v té nejvyšší kategorii.

Popis
Celočalouněná stohovatelná konferenční židle ALFA 712 je postavena na 
ocelovém čtyřnohém rámu, který má svařovanou konstrukci. Na spodní 
části nohou je opatřen plastovými patkami na ochranu povrchu podlahové 
krytiny. Kovové podnoží je povrchově upraveno epoxy – polyesterovou 
práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti běžným 
druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu. Konferenční 
židle je vybavená pevnými ocelovými područkami s loketními podpěrami 
z černého plastu.

Zásady používání
- správná funkce konferenčí židle 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);

- čalounění chraňte před nárazy o ostré hrany ostatního nábytku;
- kovový rám a plasty čistit běžnými neabrazivními prostředky, 

nepoužívat žádná organická a anorganická rozpouštědla!;
- konzervace a údržba lakovaných a leštěných částí včetně plastů  

se provádí běžnými dostupnými  prostředky určenými k ošetřování 
nábytku, (vosky, leštěnky) bez obsahu abrasivních částí;

- vyteklé nebo rozlité tekutiny všeho druhu je nutné ihned  
vysušit;

- čalounění židle čistit vysavačem, případně suchým kartáčem, při 
větším znečištění čistíme běžnými čistícími prostředky, které jsou 
určené pro potahové látky při maximální teplotě 30 ° C tak, aby 
nedošlo k celkovému provlhčení

Upozornění
Nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce 
za eventuální škody vzniklé neodbornou obsluhou nebo ošetřováním.
Židle byla vyrobena jako konferenční a měla by k tomuto účelu sloužit.
Jiný způsob užívání jako např. stoupání si na židli nebo používání 
područek k sezení může způsobit úraz a poškození židle.
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Instructions for the use and care of the conference chair ALFA 712
These instructions provide information on the design, cleaning and 
maintenance of the ALFA 712 conference chair. The chair meets the 
demanding requirements for modern offi ce use. All parts of the chair that 
a user could come into contact with during use are designed so as to 
avoid the potential for injury or damage to property. The chair has been 
subjected to rigorous independent testing and it meets the conditions set 
out in international standard ČSN EN 1335-1, 2 and 3. The fabric used on 
the seat and backrest meets international standards for fi re resistance, 
resistance to wear and tear, and colour fastness in the highest category. 

Description
The upholstered and stackable ALFA 712 conference chair has a welded 
steel four-leg frame. The leg bottoms have plastic feet to protect the fl oor 
surface. The metal frame has an epoxy polyester powder paint fi nish that 
ensures a high degree of resistance to standard offi ce wear and tear. The 
conference chair has fi xed metal arms with black plastic armrests. 

Principles for use
- the chair should be used in a standard offi ce environment with 

respect to humidity and dust content etc. In addition the chair should 
not be subject to rough treatment and physical damage; 

- protect the upholstery from contact with the sharp edges of other 
furniture;  

- metal and plastic parts excluding the upholstery can be cleaned with 
standard non-abrasive furniture polishes.

-  for stain removal, use a weak non-aggressive detergent solution 
(max.30°C). Apply a damp cloth to the stain without wetting the 
whole seat cover. Carefully dry after cleaning. 

-  organic or inorganic solvents should not be used!; 
- the upholstery can also be cleaned with a vacuum cleaner or brush.
-  any spilt liquids should be wiped up immediately and the upholstery 

dried.

Warning
If the instructions set out above are not adhered to, the producer will 
not be responsible for any injury or damage caused through improper 
use, such as standing on the chair or sitting on the armrests, or poor 
maintenance. 
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