
ZAHRADNÍ FÓLIOVNÍK  
(model: PM-1162)  

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto  
výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání  
výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před sestavením fóliovníku si nejprve 
pečlivě přečtěte tento návod.

Popis a použití
Plachtový fóliovník lze snadno a rychle smontovat a demontovat, proto je ideální pro sezónní 
použití. V čelní části fóliovníku je vstupní otvor se dvěma zipy. Je možné jej srolovat a v horní 
části upevnit, což oceníte zejména při vysokých letních teplotách, kdy rostliny potřebují cirku-
laci vzduchu.

Materiál a rozměry
Kvalitní polyethylenová tkanina (140 g / m²). Ocelový rám s povrchovou úpravou zaručuje  
dlouhou životnost fóliovníku.
Rozměry (cca): 210 x 179 x 250 cm 
Zastavěná plocha: 5,25 m2

Upozornění
1.  Fóliovník nikdy neumisťujte vedle otevřeného ohně ani jiných zdrojů tepla. Doporučujeme 

fóliovník vždy umístit na stranu proti větru od ohně. Snížíte tak riziko dopadnutí žhavých  
uhlíků na fóliovník. Zdroje tepla neumisťujte ani uvnitř fóliovníku.

2. P ro stavbu fóliovníku vyberte vhodné místo s rovným terénem. Fóliovník by měl být instalo-
ván na nějakém závětrném místě, kde nebude vystaven extrémním větrným poryvům. Fóli-
ovník důkladně ukotvěte pomocí provazů a kolíků (díly č.10 - viz. nákres)

3. Fóliovník neumisťujte pod hranu střechy (okap), kde hrozí sesuv většího množství sněhu.
4.  Spodní část konstrukce vždy ukotvěte pomocí zajišťovacích kolíků, které jsou součástí balení 

(díl č. 10 - viz. nákres).
5. Po skončení letní sezóny fóliovník demontujte a uložte na suché místo.  
     Výrobek není určen na celoroční použití.
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Soupis dílů:

Popis dílu:
1 až 7 a 9 = konstrukční prvky, 8 = police, 11 = fólie (plášť), 10 = zapichovací kolíky a kotvící 
lanka, A až E = spojovací prvky

Sestavení
Konstrukci sestavte dle vyobrazení výše. Poté na ní navlékněte fólii a zajistěte ji ke konstrukci 
pomocí všitých stužek. Fóliovník ukotvěte do terénu pomocí zapichovacích kolíků a kotevních 
lanek (díl č. 10 - viz. nákres).

Poznámka:  Sestavení doporučujeme provádět dvěma dospělými osobami.

SERVIS
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.  
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Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 

podléhajících běžnému opotřebení )
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhod-

ného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při 
přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové 
chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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