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NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU 
KONFERENČNÍ ŽIDLE SIDIZ
Tento návod obsahuje informace o konstrukci, 
čištění a údržbě konfereční židle Sidiz. Židle 
splňuje náročné podmínky kancelářského provozu. 
Všechny čás   židle, se kterými uživatel přijde do 
styku v průběhu používání, jsou navrženy tak, aby 
bylo zabráněno fyzickému zranění nebo poškození 
majetku. Židle byla podrobena tvrdým zkouškám 
ve zkušebnách a splňuje náročné mezinárodní 
normy ČSN EN 1335-1,2 a 3. Potahové látky, které 
jsou použity na sedáku i zádové opěrce, splňují 
mezinárodní normy požární odolnos  , odolnos   
pro   oděru a stálobarevnos   v té nejvyšší kategorii.

POPIS
Konfereční židle SIDIZ je vybavena černými pevnými 
plastovými područkami, celočalouněným sedákem 
a síťovanou opěrkou zad. Konstrukce sedací a 
opěrné čás   jsou pevně spojeny konstrukčními 
spoji s ocelovým podnožím, které je opatřeno 
plastovými kluzáky k ochraně podlahy.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ
  správná funkce konfereční židle 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);

  sedací nábytek je nutné chránit před 
nadměrným vlhkem, teplem a přímým sluncem;

  čalounění chraňte před nárazy o ostré hrany 
ostatního nábytku;

  čalouněné výplně židle čis  t vysavačem, 
případně suchým kartáčem;

  kovový rám, plasty a výplně bez potahové 
látky čis  t běžnými neabrazivními prostředky 
(doporučujeme běžné saponátové prostředky, 
zředěné vodou), nepoužívat žádná organická a 
anorganická rozpouštědla!;

  konzervace a údržba plastových čás   se provádí 
běžnými dostupnými  prostředky určenými 
k ošetřování nábytku, (vosky, leštěnky) bez 
obsahu abrasivních čás  ;

  vyteklé nebo rozlité teku  ny všeho druhu je 
nutné ihned  vysušit;

  k odstranění skvrn použijte slabý mýdlový 
nebo podobný ředěný neagresivní čis  cí roztok 
(max. 30°C). Otřete místo navlhčeným hadrem 
tak, aby nedošlo k celkovému provlhčení a 
následně pak opatrně vysušte;

  doporučujeme používat čis  cí prostředky 
šetrné k životnímu prostředí;

  židle byla vyrobena jako konferenční a měla by 
k tomuto účelu sloužit, židli používáme pouze k 
určenému účelu, kancelářské práci.

  jiný způsob užívání jako např. stoupání si na 
židli nebo používání područek k sezení může 
způsobit úraz a poškození židle.

UPOZORNĚNÍ
Nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto 
návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé 
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 SIDIZ 
CONFERENCE CHAIR
These instruc  ons provide informa  on on the 
design, cleaning and maintenance of the SIDIZ 
conference chair. The chair fulfi ls the demanding 
condi  ons for offi  ce use. All parts of the chair with 
which the user can come into contact have been 
designed to prevent personal injury or damage 
to property. The chairs have been subjected to 
intensive tes  ng at test establishments and they 
meet the requirements of interna  onal standards 
ČSN EN 1335-1,2 and 3. The upholstery fabric 
used on the seat and backrest meets interna  onal 
requirements for fi re resistance, wear resistance 
and colour fastness in the highest category.

DESCRIPTION
The SIDIZ conference chair has fi xed black 
plas  c armrests, an upholstered seat and mesh 
fabric backrest. The seat and backrest are fi rmly 
connected to the steel frame, which has plas  c 
glides to protect fl oor coverings.

PRINCIPLES FOR USE 
  The correct performance of the conference 

chair depends on its use in an appropriate 
offi  ce environment with respect to humidity, 
Dust content and correct handling (rough 
handling may result in damage);

  Sea  ng should be protected from excessive 
humidity, temperature and direct sunlight;

  The upholstery should not come into contact 
with the sharp edges of other furnishings;

  The upholstery can be cleaned with a vacuum 
cleaner or brush;

  The metal and plas  c parts of the chair can be 
cleaned with standard non-abrasive detergents 
diluted with water. Do not use any organic or 
non-organic solvents!

  Plas  c parts of the chair can be treated with 
standard non-abrasive furniture polishes;

  Any liquids spilt on the chair should be 
immediately wiped up;

  To remove stains use a dilute soap-based 
cleaning fl uid (max. 30°C). Use a damp cloth to 
ensure the en  re chair is not soaked. Then dry 
carefully;

  We recommend using environmentally friendly 
cleaning agents;

  The chairs should be used for their intended 
purpose – sea  ng in an offi  ce environment;

  Other methods of use, including standing 
on the chair or si   ng on the armrests, may 
result in injury, or damage to the chair.

NOTE
If these instruc  ons are not followed the 
manufacturer will not be responsible for any 
resul  ng damage.

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 Sidiz Conference chair

Pages 1


