
Návod na použití a údržbu kancelářské židle ALFA 720
Tento návod obsahuje informace o konstrukci, čištění a údržbě 
otočné kancelářské židle ALFA 720. 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
Kancelářská otočná židle nižší střední třídy ALFA 720, je výškově 
stavitelná s ergonomicky tvarovanou zádovou opěrkou, područkami, 
plastovým křížem a kolečky o � 50 mm. Mechanika židle je kloubového 
typu, umožňující individuální nastavení záklonu zádové opěrky. V rámci 
zdravého sezení si může každý uživatel libovolně nastavit výšku sedáku, 
který má ergonomicky zahnutou přední hranu, pomocí páčky umístěné 
vpravo pod sedákem. Celoplastové područky jsou přes kovové osazení 
upevněny do konstrukce židle.

Zásady používání
- správná funkce kancelářské 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;
- během užívání sedacího nábytku kontrolujte utažení ovládacích 

prvků, abyste předešli případným úrazům
- 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

-  u výrobků s plynovým pístem je zakázáno plynový píst rozebírat 
nebo zahřívat. Plynový píst je pod stálým tlakem a při uvedených 
manipulacích hrozí nebezpečí úrazu;

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

Zádová opěrka a sedák
Konstrukce sedáku i zádové opěry 
je opatřena moderní  lehčenou 
polyuretanovou pěnou (PUR), 
objemová hmotnost  pěny je v 
rozmezí od 25–30 kg na m3 s 
odporem proti  stlačení od 3–4 
kPa. Čalounění je provedeno 
kvalitní látkou  ze 100% polyesteru 
s certifi kovanou životností. Sklon
a tuhost zádové opěrky lze nastavit 
kloubem umístěným
v zadní části.

Výška sedáku
V rámci zdravého sezení si 
může každý uživatel libovolně 
nastavit výšku sedáku, který má 
ergonomicky zahnutou přední 
hranu, pomocí páčky umístěné 
vpravo pod sedákem.

Pevné područky
Celoplastové područky jsou přes 
kovové osazení upevněny do 
konstrukce židle.


