
 
 

NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU FÓLIOVNÍKA 

400 X 250 X 200 CM 

 
 

 

 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

 

Produkt opatrne vyberte z krabice, rozložte si všetky diely, ktoré 

skontrolujte, či nie je niektorý poškodený alebo nechýbajú, ak nájdete 

poškodenie, tak nás okamžite kontaktujte, ak zostavíte produkt s 

poškodenými časťami a on sa pote zrúti, nemožno naň uplatniť 

reklamáciu Počas montáže odporúčame používať ochranné pomôcky 

(pracovný odev a obuv, pracovné rukavice, prípadne ochranné okuliare). 

Kovové profily môžu mať ostré hrany! Preto budte opatrní pri ich 

manipulácii. Montáž fóliovníka nevykonávajte vo vetre alebo dažďa. 

Pozor vyvarujte sa kontaktu kovových líšt s vedením elektrického prúdu. 

Bezpečne zlikvidujte všetky plastové obaly a chráňte ich pred deťmi. 

Fóliovník musí stáť na rovnej ploche. Počas výstavby sa o fóliovník 

neopierajte ani ho nepresúvajte! 

Zabráňte deťom v prístupe na miesto montáže, pretože kovové profilové 



 
 

lišty môžu mať ostré hrany. Fóliovník odporúčame stavať v dvoch 

osobách. 

Nestavajte fóliovník na mieste vystavenom vetra, predovšetkým nárazom 

vetra. 

Nesnažte sa fóliovník zostaviť, ak ste unavení, pod vplyvom liekov alebo 

trpíte závratmi. Pri používaní rebríka sa uistite, Že dodržiavate 

bezpečnostné upozornenia výrobcu. Ak používate elektrické náradie, 

dodržujte návod na obsluhu výrobcu náradia. 

Vo fóliovníka neskladujte horúce predmety ako napr. Práve použitý 

záhradný alebo iný gril, spájkovacia lampu alebo rozpálenej iné 

elektrické alebo plynové spotrebiče. Než začnete s kotvením do zeme, 

uistite sa, že na zemi a v krajine nie sú žiadne viditeľné ani skryté káble 

alebo rúrky pod. 

Pozor na elektrické káble napr. Od záhradných kosačiek, čerpadiel a 

podobne. 

 

 

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA 

 

- Odporúčame montáž dvomi osobami, 

- Než začnete zostavovať váš fóliovník, uistite sa, že všetky súčasti 

uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Jednotlivé diely 

vopred prekontrolujte a prehľadne rozložte. Je dôležité, aby ste 

časti nepomiešali. 

- Uistite sa, že fóliovník obsahuje všetky diely a že jednotlivé časti 

nie sú chybné, v opačnom prípade ihneď kontaktujte dodávateľa. 

Ak zostavíte fóliovník z poškodených častí a následne dôjde k jeho 

väčšiemu poškodeniu, alebo poškodenie iného majetku, nemožno 

na toto poškodenie uplatniť záruku a dodávateľ za neho nenesie 

zodpovednosť. 

- Uchovávajte všetky malé časti (skrutky, matky atď.) V miske, aby 

sa nestratili. Pre fóliovník si zvoľte slnečné a rovné miesto bez 

previsnutých objektov. Plachta fóliovníka má ochranu proti UV 

žiareniu, ale neodporúčame fóliovník postaviť na miesto, kde na 

neho bude svietiť celý deň priame slnko. 

- Nestavajte fóliovník na mieste vystavenom vetre! 



 
 

- Fóliovník nestavajte na piesočnatých pôdach - bol by problém s 

jeho ukotvením. Fóliovník musí stáť na rovnej ploche na takom 

povrchu, aby vydržalo uchytenie fóliovníka v krajine. Odporúčame 

pre fóliovníky vytvoriť pevnú základňu, na ktorú bude umiestnený, 

najlepšie betónový základ. 

 

 

 

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 

 

Na čistenie fóliovníka používajte iba a výhradne slabý mydlový roztok a 

jemnú handričku. Po umytí fóliovník opláchnite čistou vodou. 

Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chemické rozpúšťadlá 

alebo prostriedky na báze liehu a alkoholu (napr. Iron alebo Okena). 

Dajte pozor na poškriabanie. 

Materiál fóliovníka nesmie v žiadnom prípade prísť do kontaktu s 

chemickými čistidlami a rozpúšťadlami, s chemikáliami typu benzín (vr. 

Technického), Acetón, toluén, chlór (napr. Savo), terpentín, riedidlá na 

farby, atď... 

PRI POUŽITÍ ČISTIDIEL A ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL DÔJDE 

VŽDY K ZNIČENIU FÓLIE!  

Fóliu nie je povolené natierať žiadnym náterom alebo farbou! (Aj ak by 

náhodou dodávateľ farby tvrdil, že ide o kompatibilný produkt). 

Pravidelne zbavujte fóliovník PRAVIDELNE SNEHU A LÍSTIA 

PRIEBEŽNE KONTROLUJTE, ČI KOTVENIE pevne drží a nie je 

uvoľnené. 

 

NA ZIMNÉ OBDOBIE JE NUTNÉ FÓLIU DEMONTOVAŤ A USKALDNIŤ 

JU NA SUCHOM A TMAVOM MIESTE, KDE SA TEPLOTA POHYBUJE 

NAD BODOM MRAZU! 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZOZNAM DIELOV 
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NÁVOD NA MONTÁŽ 
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