
NOČNÍ  STOLEK ARCHICON
Č. 200 MONTÁŽ STOLKU

1-    Do půdy vložte excentry - poloha I - ,do nich vložte táhla a utáhněte je do polohy II. /papírový obal 
       použijte jako podložku/
2-    Vložte excentry do boků a utáhněte je do polohy III. Excentry v půdě utáhněte do polohy III. V případě
       uskočení hrany proveďte úpravu dotažením excentrů dle obrázku Úprava I nebo Úprava II.
3-    Do boků a půdy vložte rastexy a spojte s přední částí kolíky DU232.
4-    Zadní část přišroubujte k bokům a půdě konfirmáty 7x70.
5-    Na vnitřní straně pravého boku jsou špicí označeny místa pro přišroubování pojezdů zásuvek. 
       Pojezdy označené „CR“  přišroubujeme na bok vrutem 3,5x15- kolečkem směrem k přední hraně. 
       Obdobně postupujeme  při montáži pojezdů CL na levý bok.
6-   Záda vložte do polodrážek v zadní části a přibijte hřebíčky.
 MONTÁŽ ZÁSUVKY

.1- Na spodní hranu boku zásuvky  přiložte pojezd, kolečkem směrem dozadu a do předznačených otvorů
 přišroubujte vruty 3x20 do spodní hrany korpusu (levá strana pojezd DL,  pravá DR)

10- Do otvorů na bocích zásuvky naneste lepidlo a zaražte kolíky 10x30.Do otvorů na čele zásuvky 
naneste lepidlo a čelo naražte na korpus.

11     Do drážek v bocích a v čele vložte dno.
12-    Záda spojte s boky pomocí konfirmátů 7x50 a přibijte hřebíčky ke dnu.
13- Nasaďte zásuvky na pojezdy, jejich polohu lze upravit poklepnutím na vnější pojezdy nebo 

přešroubováním do jiných děr pojezdu (v boku).

                                 MONTÁŽNÍ  POSTUP

Soupis kování

plastový excentr ………....12 ks
táhlo excentru…….……......6 ks
rastex..................................5 ks
konfirmat 7x50 zásuvka…..4 ks
konfirmat 7x70 stolek....…..4 ks
krytka konfirmatu…….........8 ks
kolík DU232........................4 ks
kolík 10x30.........................8 ks
vruty 3,5x15-pojezd............4 ks
vruty 3x20-pojezd……........4 ks
hřebík 1,4x32………….….50 ks
zásuvkové pojezdy….......2 páry 
imbusový klička č3…...…....1 ks
imbusový klička č4………....1 ks
lepidlo………………….....…1 ks

4

1- excentr 
2-      táhlo excentru
3- rastex     
4- kolík DU232  
5-      konfirmát 7x50
6- konfirmát 7x70    
7-       kolík 10x30
10- zásuvk. pojezd CL(CR)
11-    vrut 3,5x15
12- zásuvk. pojezd DL (DR)
13- vrut 3x20
 

   čelo 
zásuvky

                                REKLAMAČNÍ ŘÁD
na nábytek z přírodního nehomogenního materiálu s výskytem 
suků, letorostů a s texturou letního a zimního dřeva

1. Tento reklamační řád je okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum 
přijetí objednávky kupujícího prodávajícím) závazný pro prodávajícího i 
kupujícího a obě strany se zavazují jím řídit.

2. Kupující se stává vlastníkem zboží až okamžikem, kdy zaplatí cenu 
zboží. Cena zboží se považuje za zaplacenou momentem předání 
příslušné částky ve výši kupní ceny prodávajícímu, případně připsáním 
příslušné částky ve výši kupní ceny na účet prodávajícího.

3. Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po 
dobu záruční doby. Záruční doba trvá 24 měsíců (není-li výslovně 
sjednáno jinak) a počíná dnem zaplacení či převzetí zboží, podle toho, 
která skutečnost nastane dříve. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit 
bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila.

4. Záruka se nevztahuje na kompletnost dodávky, poškození či 
nadměrné opotřebení zboží způsobené překročením ohybových a 
smykových napětí dřevní hmoty a dále na vady, způsobené vlhkým 
(bobtnání) nebo extrémně suchým (sesychání) prostředím (rel. vlhkost 
vzduchu pod 20%, maximální tolerance 7mm/bm), zarostlé a vyspravené 
suky ve dřevní hmotě, nezarostlé suky o poloměru menším než 15mm, 
tmelení do 0,1% plochy dílce, praskliny menší než 1mm, neodbornou 
manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, nehomogenní 
vizuální strukturu letního a zimního dřeva, různé odstíny řeziva, 
porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci. Balíky  
jsou opatřeny PE folií k zabránění kolísání vlhkosti. Povrchová úprava je 
provedena ekologickým, vodou ředitelným lakem. Běžnou údržbu je 
možné provádět vlhkým hadrem namočeným ve vlažné vodě, 
nepoužívejte rozpouštědla.

5. V případě, kdy má zboží v záruční době prokazatelně 
neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující 
nárok na výměnu zboží za zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a 
druhu. V ostatním má kupující nárok na opravu či doplnění. 
Reklamované zboží musí být opatřeno původním obalem. Pokud je 
původní obal poškozený, není možné brát na reklamaci mechanického 
poškození zřetel.

6. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla 
bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez 
zbytečného odkladu odstranit. Prodávající může vždy namísto 
odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.Doba k vyřízení 
reklamace je 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.

7. Reklamaci uplatňuje kupující na adrese prodávajícího, u kterého bylo 
zboží zakoupeno.

8.  Reklamace bude posouzena ve výrobě firmy Domestav s.r.o. 
kvalifikovaným pracovníkem. 
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