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NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU 
PARAVÁNOVÉHO SYSTÉMU SONIC
Paravánový systém je určen pro vybavení 
pracovišť administra  vy, technických provozů a 
zejména jsou určené tam, kde je požadavek na 
odhlučnění jednotlivých pracovišť. Při konstrukci 
tohoto systému byly vedle jednoduchého a 
účelného designu zohledněny nejrůznější způsoby 
uplatnění, které mohou nastat při užívání tohoto 
systému. Přesto je nutné dodržovat některé zásady 
používání.

POPIS
Paravánový systém je konstruován ze tří základních 
druhů materiálů: hliníkového rámu s ocelovými 
držáky a výplně z dřevotřískové desky (LDT). Na 
desku je nalepena akus  cká vrstva. Celá deska 
je potažena kvalitní potahovou látkou v dezénu 
dle výběru zákazníka. Paravány mohou  být podle 
potřeby přichyceny k desce stolu univerzálními 
držáky, ale stejně tak mohou být v prostoru 
samostatně stojící. Paravány se dají spojovat do 
roviny, pravého úhlu nebo do kříže. Boční drážka 
horního profi lu rámu umožňuje využi   tře   roviny 
pracoviště, a to navěšením kancelářských doplňků. 
Hliníkový rám umožňuje zavěšení kancelářských 
doplňků NOVUM a za použi   redukce i doplňků 
REXITE. Povrchová úprava všech kovových čás   je 
provedena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou 
práškovou barvou.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ
  správná funkce paravánů je podmíněna 

použi  m tohoto výrobku v odpovídajícím 
prostředí, tzn. standardní klima  cké podmínky 
pro kancelářské prostory, op  mální vlhkost, 
prašnost a patřičné zacházení (nesmí dojít 
k násilnému zacházení a mechanickému 
poškození);

  hliníkový rám čis  t běžnými neabrazivními 
prostředky (doporučujeme běžné saponátové 
prostředky zředěné vodou), nepoužívat žádná 
organická a anorganická rozpouštědla!

  konzervace a údržba lakovaných rámů a výplní 
se provádí běžnými dostupnými prostředky 
určenými k ošetřování nábytku (vosky, leštěnky) 
bez obsahu abrazivních čás  ;

  čalouněné výplně paravánů čis  t vysavačem, 
případně suchým kartáčem;

  na jedno pole paravánu smí být zavěšena 
pouze jedna police velká nebo jeden trojbox 
(na každou stranu);

  na volně stojící paraván je zakázáno cokoliv 
zavěšovat;

  do výplně paravánu je zakázáno cokoliv 
připevňovat (lepit, špendlit, zastrkávat za  rám);

  paraván musí být chráněn před tepelným 
zářením;

  montáž a případnou demontáž smí provádět 
pouze vyškolený pracovník.

UPOZORNĚNÍ
U paravánů je omezená maximální nosnost 10 kg.
Nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto 
návodu, neručí výrobce za eventuální škody zniklé 
neodbornou obsluhou nebo  ošetřováním.

POKYNY PRO LIKVIDACI
Likvidace nábytku musí probíhat v souladu s plat-
nými právními předpisy platnými v místě a době 
likvidace. Doporučujeme demontovat jednotlivé 
díly a ty následně zlikvidovat podle materiálů, ze 
kterých jsou vyrobeny. V případě, že nejste schop-
ni provést likvidaci svépomocí, zajistěte likvidaci u 
odborné fi rmy.
Je nezbytné, abyste dodržovali pokyny a do-
poručení obsažené v tomto návodu. Odborná 
péče je podmínkou záručního plnění. Pravidel-
nou odbornou péčí prodloužíte životnost Vašeho 
výrobku. V případě nedodržení uvedených pokynů 
a doporučení neručíme za eventuální škody vzniklé 
nevhodným používáním a nevhodnou manipulací s 
výrobkem.
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INSTRUCTIONS FOR USE AND 
MAINTENANCE OF THE SCREEN SYSTEM 
SONIC
The screen system is intended for furnishing 
administra  ve worksta  ons, technical workplaces 
and, above all, places where there is a requirement 
for the sound insula  on of individual worksta  ons. 
When developing this system not only the 
requirements for a simple and eff ec  ve design were 
taken into account, but also the various means of 
use and environments in which the system might 
be installed. However, it is s  ll necessary to abide 
by the following instruc  ons for use.

DESCRIPTION
The screen system is constructed from three basic 
types of material: an aluminium frame with steel 
holders and a chipboard core. A sound absorbing 
layer is a  ached to the panels. Then the en  re 
panel is covered with a fabric off ering a wide 
range of colour op  ons. The screens can according 
to requirements be a  ached to a desktop using 
universal holders, or they can be freestanding. The 
screens can be connected together in a straight 
line, at right angles or in a cross confi gura  on. A 
groove in the upper profi le enables the a  achment 
of offi  ce accessories. The aluminium frame enables 
a  achment of NOVUM offi  ce accessories and with 
an adapter also REXITE accessories. The surface 
of the metal parts is fi nished with a high quality 
epoxy polyester powder coa  ng. 

USER INSTRUCTIONS
   the correct func  oning of the screens depends 

on their use in a suitable environment – e.g. 
standard interior climate for offi  ce space, 
op  mum humidity, no excessive dust and 
appropriate handling (no rough handling that 
could cause physical damage);

  the aluminium frame can be cleaned with 
standard non-abrasive cleaning products (we 
recommend detergent diluted with water), do 
not use organic or inorganic solvents!

   for care and maintenance of the painted frame 
and the panel use standard furniture cleaning 
and care products (waxes and polishes) that do 
not contain abrasive elements;

  the upholstered screen panels can be vacuum 
cleaned or brushed;

   on one screen sec  on can be a  ached just one 
large shelf or one set of fi ling trays (on each 
side);

   nothing should be a  ached to a free standing 
screen;

   no  ng should be a  ached to the screen surface 
(stuck on, pinned, or wedged in between the 
panel and frame);

   the screen must be protected from heat 
radia  on;

  installa  on or disassembly should only be 
performed by trained personnel.

NOTE
Maximum load capacity for a screen in 10 kg.
If the above instruc  ons are not followed the 
producer cannot be held responsible for damage 
caused due to improper handling or treatment.

DISPOSAL INSTRUCTIONS
Furniture must be disposed of in accordance 
with regula  ons applicable at the  me and place 
of disposal. We recommend disassembly into 
individual components which can be disposed 
of according to the material from which they 
are made. If you are unable to arrange disposal 
yourselves, arrange for a specialist fi rm to deal 
with it.
It is necessary to observe the instruc  ons and 
recommenda  ons contained in these instruc  ons. 
Professional care is a condi  on for guarantee 
validity. Regular professional care will extend the 
service life of your product. If the instruc  ons and 
recommenda  ons are not followed, we will not be 
responsible for any possible damaged arising from 
incorrect use or handling of the product.

INSTRUCTION FOR USE
Techo Screen System Sonic

Page 1


