
MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD



Montážní návod 

Pomocí přiložených držáků lze jednotlivé 
moduly snadno kombinovat. Nebudete 
přitom potřebovat žádné nářadí 

Tento princip zajistí pevné spojení modulů 
a současně umožní budoucí vytváření 
nových tvarů. 

Všechny moduly, které se navzájem dotýkají, 
musí být vzájemně propojeny. Rozhodující pro   
úspěšné spojení je  správné použití držáků. 
Klíčové je dodržet pořadí (!) 

Za prvé, strana  1  držáku musí být vždy 
zaháknuta do modulu. Modul, který má 

být připojen, je poté nasazen na stranu 2 . 
Pravidlem je, že modul, který je vyšší, je vždy 
zaháknut jako první. Pokud mají oba moduly 
stejnou výšku, tak ten, který potřebuje větší 

stabilitu, je zaháknutý na straně  1  . 

1 2 3 Nakloňte držák pod hliníkovým rámem tak, 

že hák A je zasunutý v drážce tohoto 
hliníkového rámu.  Rotačním pohybem 

směrem dolů se háky A a B automaticky 
zacvaknou do příslušných drážek. Rám 
druhého modulu je připevněn pomocí 

háku C. 

Držáky jsou instalovány správně, pokud se při 
mírném zvednutí modulu spolu s ním 
zvednou i držáky.   
Pokud jsou k sobě připojeny dva moduly o 
délce nejméně 150 cm, měly by být 
instalovány alespoň dva držáky. 
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1 

Dlouhý opěrný modul je opatřen 

třemi držáky. K němu je nasazen 
kratší modul, do kterého se také 

nasadí držák.  

2 

 Pravý modul sedadla se nasadí a na 
jeho levé straně se připraví držák. 

3 

Levý modul sedadla je 
zkombinován s pravým modulem 

sezení a dlouhým opěrným modulem. 

 Pokyny krok za krokem 

Příklad: Pohovka 2 v 1 

1 

Všechny požadované* držáky jsou   
zapojeny do zadního opěrného modulu. 

2 

Středový opěrný modul je připojen a také 
opatřen držáky. 

3 

 Dva moduly sedadel jsou vloženy 
do zadních a bočních držáků. 

Varianta podélné pohovky 

      = Dva moduly, které mají být spojeny, 
mají stejnou výšku.  Proto je jako první zaháknut 
ten na straně 1, který potřebuje větší stabilitu. 

rohová verze 

Dnes tak, zítra jinak. 
Pokud máte pocit, že je potřeba změna a 
chcete své sezení přestavět, je možno 
moduly snadno demontovat. 
Postupujte v opačném pořadí než při 
montáži. 
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Péče o horní potah 

Odolný vůči 
UV záření 

Vodoodpudivý 

Obecné: 

Všechny potahy systému Outdoor Lounge 
jsou odolné vůči UV záření a nepropustné 
pro vodu.  Efekt lotosového květu umožňuje 
tekutinám jednoduše z povrchu odtéct. 
Zbytková vlhkost se pak otře suchým 
hadříkem. 
To znamená, že použité látky jsou nejen 
odolné proti povětrnostním vlivům, ale také 
se snadno čistí od potravin a nápojů 
jakéhokoli druhu.  Hrubé nečistoty je 
nejlepší vykartáčovat. 

Pro skvrny: 

Pro odstranění skvrn doporučujeme: 
Připravte čisticí roztok z jemného mýdla a 
vlažné vody. 
Pro čištění použijte kartáč s měkkými 
štětinami a nechte čisticí roztok na tkanině 
působit. 
Poté otřete čistou vodou zbytky čisticího 
roztoku a špíny. Nakonec nechte modul 
venku přirozeně uschnout.  

OEKO-TEX ® Snadno se čistí 

Přepravní obal 

Každý venkovní modul je dodáván v 
transportním a zimním ochranném obalu, 
který lze pro pozdější použití poskládat a 
uschovat v pod modulem. Ochranný 
mimosezónní obal se na modul připevní 
pomocí gumových úchytů k jeho nohám.  

Kontakt pro další 
dotazy: 

BASPA s.r.o. 
Bohunická cesta 15 

664 48  MORAVANY 

+420 602 545 067 |  info@baspa.cz

mailto:Kontakt@IKONO.de
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