
Relaxační křeslo Lafuma

Technická data
Skládací polohovací relaxační židle s volitelnou pozicí a excentrickým zajištěním v určené 
poloze. Zavěšení plátna elastickou šňůrou.
Materiál: ocelové trubky z odolné nízko legované oceli. Žárově lakováno (polyester nebo 
akryl)
Plastové díly loketní opěrky, uložení, vodící lišty, osazení polymerový nástřik (polypropylen, 
polyamid, polyacetal)
Loketní opěrky PU pěna a potah polyesterjersey nebo masivní teakové dřevo.
Potah podle provedení bavlna, polycotton, polyester nebo polyester/PVC

Prohlášení
Produkt se shoduje podle testu 99/47/392, testy provedeny v technickém centru pro dřevěné a 
nábytkové výrobky. Data vyhovují normě NF EN 581-1

Návod k použití

Postavte židli do pozice a zádovou částí nahoru tak, aby nohy byly roztaženy co nejvíce, 
přičemž se zádová část ustaví do ležaté polohy podle přiloženého schématu. Složení do 
skladovací polohy provedeme uchopením za zádovou a sedadlovou část, stáhneme je k sobě a 
tím se křeslo zpět složí. Pro dokonalou stabilitu je nutné mít nohy při ležení dokonale 
rozložené v maximální poloze. Pro stabilitu polohy otočíme excentrickou páčkou. 
Požadovanou polohu nastavíme pohybem nohou části pro nohy. 

Upozornění

Tento produkt je určen pro použití pro domácnost a volný čas. Lafuma neposkytuje záruku 
pro profesionální použití. Bezpečné použití židle se dočtete v předchozím odstavci. Koncept a 
konstrukce dovoluje použití jednou osobou do hmotnosti maximálně 140 kg. Zakazuje se 
použití křesla dvěma osobami současně. 
Použití křesla dětmi je dovoleno jen za dozoru dospělé osoby a při změnách polohy křesla 
v přítomnosti dětí je nutno dbát opatrnosti, může dojít ke skřípnutí ruky.. Křeslo se nesmí 
použít jako trampolína.
Výměna potahu křesla se provádí nejpozději do dvou let, potah i náhradní části se dají 
objednat u prodejce.
Ocelové klouby se mohou mazat jemným olejem.
Pokud křeslo nepoužíváte, uložte je čisté a suché.

Záruka

Křeslo je koncipováno pro vlídné a přátelské používání. Lafuma garantuje 2 roky na díly a 
materiál, záruka se nevztahuje na opotřebení, pouze na vady. Záruka se nevztahuje na 
profesionální použití a hrubé zacházení. Křesla nesmí být vystavena nadměrné vlhkosti.
Záruka se nevztahuje na gumové provázky, které podléhají běžnému opotřebení. Poškozené 
šňůry nejsou důvodem k reklamaci křesla. Doporučujeme při nákupu křesla hned objednat 
náhradní.



Podmínky záruky

Pokud chybí díl, nebo je poškozen, je nutno reklamovat u prodejce s dokladem o koupi. 
Reklamace se řeší opravou, případně výměnou výrobku.

Náhradní díly

Možnost koupě náhradního dílu
1. kompletní garnitura potah – sada plátno a elastická šňůra LFM 1145 (vatovaná bavlna) 

LFM 1201 (batyline)
2. Sada elastická šňůra LFM 1320 / LFM 1109
3. Loketní opěrky levá a pravá se šrouby a klouby: textil LFM 1342, dřevo LFM 1546
4. Upevnění konstrukce LFM 1545
5. Krytí loketní opěrky se šrouby a matkami LFM 1339
6. Sada osazení nohou LFM 1112
7. Chrániče nohou LFM 1341

Registrace záruky

Záruku si můžete registrovat na adrese výrobce, nebo internetové adrese www.lafuma.com

Další produkty
Lafuma nabízí širokou nabídku nábytku pro venkovní i vnitřní použití. Od roku 1954 
garantuje komfort, kvalitu a stabilitu. Nabídku najdete na stránkách, nebo u prodejce. 
Materiály jsou odolné UV a mohou se bez problémů vyměnit.

http://www.lafuma.com/


Pro potřebu prodeje přeložil Karavanshop s.r.o. Tento text je chráněn autorským zákonem a 
autor zakazuje jeho další komerční využití
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