
POKYNY K POUŽITÍ 
altán zahradní velký 

791937 
 
Základní specifikace 
Rozměry: 300 x 600 x 250 cm 
Barva: bílá 
Materiál: tkanina - 100g/m2 PE, rám – ocel, spoje – PP  
Použití: výrobek slouží k dočasnému zastínění venkovních prostorů při vhodných klimatických podmínkách 
 
Upozornění 

• Jednotlivé části výrobku pevně propojte dle návodu uvedeného níže. 
• Výrobek pevně ukotvěte k rovnému podkladu. 
• V případě, že dojde k poškození některé části výrobku, více výrobek nepoužívejte. 
• Nepoužívejte při zhoršených povětrnostních podmínkách. 
• Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. 
• Tento výrobek není hračka! 

 
Záruka 24 měsíců se vztahuje na závady materiálu a zpracování. Uchovejte prosím doklad o koupi. 
Záruka se nevztahuje na: 

- škody způsobené nesprávným použitím v rozporu s těmito instrukcemi 
- komerční nebo obchodní využití 
- škody způsobené nehodami, cizími předměty nebo látkami 
- škody způsobené ohněm. 

 
Návod 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.:  +420 376 709 215 

POKYNY NA POUŽITIE 
altán záhradný veľký 

791937 
 
Základná špecifikácia 
Rozmery: 300 x 600 x 250 cm 
Farba: biela 
Materiál: tkanina - 100g/m2 PE, rám – oceľ, spoje – PP  
Použitie: výrobok slúži na dočasné zatienenie vonkajších priestorov pri vhodných klimatických podmienkach 
 
Upozornenie 

• Jednotlivé časti výrobku pevne prepojte podľa návodu uvedeného nižšie. 
• Výrobok pevne ukotvite k rovnému podkladu. 
• V prípade, že dôjde k poškodeniu niektorej časti výrobku, viacej výrobok nepoužívajte. 
• Nepoužívajte pri zhoršených poveternostných podmienkach. 
• Nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa. 
• Tento výrobok nie je hračka! 

 
Záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu sa vzťahuje na vady materiálu a spracovania. Uchovajte prosím doklad 
o nákupe. 
Záruka sa nevzťahuje na: 

- škody spôsobené nesprávnym použitím v rozpore s týmto návodom 
- komerčné alebo obchodné využitie 
- škody spôsobené nehodami, cudzími predmetmi alebo látkami 
- škody spôsobené ohňom. 

 
Návod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.:  +420 376 709 215 


