
Návod na použití a údržbu kancelářského systému Root 
Stolový systém Root je určen pro vybavování kanceláří, kaváren, 
společenských prostor, recepcí, jednacích místností, atelierů, stejně 
dobře působí i v privátním sektoru. Systém nabízí i úložné prostory, 
takže si lze vytvořit interiér na míru z kombinace jednotlivých produktů.Při 
konstrukci tohoto systému kromě designu a funkčnosti byly zohledňovány 
nejrůznější zatížení, která mohou vzniknout při kancelářském provozu. 
Přesto je nutné dodržovat některé zásady používání stolového systému 
Root.

Popis
Stolový systém Root je konstruován z podnoží a pracovních desek na bázi 
dřeva. Jednotlivé stoly lze prokabelovat přidáním speciálních plastových 
či kovových dílců a textilních závěsů opatřených suchým zipem.

Podnoží
Podnoží tvoří nohy z masivního jasanového dřeva a podélníky z 
uzavřených ocelových profilů. Jednotlivé komponenty jsou spojeny 
pomocí normalizovaných šroubů. Povrchová úprava ocelových profilů je 
provedena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou práškovou barvou.

Stolové desky
Stolové desky jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky o 
tloušťce 18 a 25 mm s 2mm ABS hranou v barvě desky.

Zásady používání
• Správná funkce tohoto výrobku je podmíněna jeho použitím v 

odpovídajícím prostředí, tzn. standardní interiérové podmínky, 
optimální vlhkost, prašnost a údržba.

• Je nezbytné dbát opatrnosti při zacházení s ostrými předměty 
denní potřeby (klíče, zipy, prsteny atd.) případně ostrými předměty 
užívanými v kancelářích, může dojít k poškrábání a poškození 
povrchu dřeva. 

• Negativní vliv na povrch má působení tekutin, které mohou 
prosáknout a způsobit fleky nebo kolečka po sklenicích apod. 
Rozlité tekutiny doporučujeme ihned vytřít dosucha.

• Prach z dřevěných částí výrobku odstraňte měkkou, čistou a suchou 
prachovkou z materiálu, který nepouští vlákna (např. bavlna, len). 
Větší znečištění nenechávejte na povrchu zaschnout, ale ihned 
je odstraňte mírně navlhčeným bavlněným hadříkem a vytřete 
dosucha. Čištění a ošetřování pomocí speciálních přípravků na 
nábytek není vysloveně nutné. Pokud je však používáte, je nutné 
dodržovat pokyny jejich výrobce a přípravky otestovat nejdříve na 
méně viditelném místě.

• Nikdy nepoužívejte koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky 
(brusné a leštící pasty, prášky), došlo by k narušení a poškrábání 
nábytku. 

• Montáž, případnou demontáž s opětovnou montáží a přemisťování 
smí provádět pouze vyškolený pracovník.

• Je nepřípustné přenášení stolu uchopením za desku
• Vruty a šrouby, které jsou použity pro spojení jednotlivých dílů, 

doporučujeme pravidelně kontrolovat a dotahovat. Tím docílíte 
zvýšené životnosti a celkové pevnosti výrobku. Zvýšená vůle ve 
spojích může způsobit nadměrné namáhání dílů a vést k poškození 
výrobku. 

• Přírodní charakter nábytku dokládá barevná proměnlivost, růstové 
vady dřeva, změny textury dřeva nebo drobné trhlinky. Každý kus 
dřeva má svůj jedinečný charakter a kresbu, proto nelze vyrobit dva 
naprosto stejné výrobky nebo zajistit shodný vzhled.

• U námi zhotoveného nábytku z přírodního materiálu (podnoží 
systému Root), může dojít k určité barevné proměně povrchu 
dřevných částí. Je to způsobeno určitou světlostálostí dřeva, která 
je u použitých dřevin dána a nelze jí ovlivnit.

• Nestandardní relativní vlhkost prostředí (menší než 40 % nebo 
naopak větší než 60 %) může mít na výrobek negativní vliv a 
způsobit jeho tvarovou deformaci.

• Pokud je výrobek vystaven přímému slunečnímu záření nebo 
jinému tepelnému zdroji (např. topení, krby, kamna aj.) může dojít k 
postupným změnám barevných odstínů nebo k praskání dřevěných 
částí. Uvedené změny nejsou důvodem k reklamaci.

Bezpečnostní pokyny
• Vyvarujte se stoupání na vysunuté zásuvky, věšení se na dveře 

skříní, sezení a stoupání na okraj stolů či nižší úložný nábytek, 
může dojít ke ztrátě stability a převržení nábytku.

• Neposouvejte stoly ani úložný nábytek tahem po podlaze. Může 
dojít k porušení stability nábytku a jeho rozklížení.

• Úložný nábytek s výsuvnými policemi či zásuvkami, skříně s 
nástavci a vyšší skříně než 1080 mm je nezbytné připevnit ke stěně

• Vyvarujte se přetěžování polic či zásuvek.

Pokyny pro likvidaci
• Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte, jako s odpadem 

tzn., předejte jej oprávněné společnosti, která zajistí ekologickou 
likvidaci.

Je nezbytné, abyste dodržovali pokyny a doporučení obsažené v tomto 
návodu. Odborná péče je podmínkou záručního plnění. Pravidelnou 
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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User instructions for the Root office desk system 
The Root desking system is intended for furnishing offices, cafes, social 
spaces, reception areas, meeting rooms, studios etc. It works well in both 
private and public-sector environments. The system also offers storage 
space, so that a bespoke interior can be created from the individual 
products. When designing the system, attention was also paid to 
functionality taking into account the general wear and tear of a standard 
office environment. Nevertheless, it is important to observe various 
principles when using the Root desk system.

Description
The Root desking system comprises a base and a wood-based work 
surface. Desks can have cable management integrated by adding special 
plastic or metal components, and textile hangers with Velcro fastening.

Base 
The base is made from solid ash wood and stretchers from closed steel 
profiles. Individual components are connected with screws. The surface 
finish on the steel is a high quality epoxy-polyester powder coating.

Desk tops
The Root desk top are made from 18 and 25 mm thick MFC with 2 mm 
thick ABS edges in the same colour as the desktop.

Instructions
• To ensure the correct functioning of this product it is necessary that 

it be used in a standard office environment, particularly with respect 
to dust and humidity, and that it is suitably looked after.

• It is necessary to take care to ensure that sharp objects (keys, zips, 
rings etc.) do not scratch the wood surface during standard use in 
offices. 

• Liquids can also damage the surface and may soak in causing 
stains and rings under cups etc. In the event of any liquid spills the 
surface should be wiped dry. 

• Dust on wooden parts can be removed with a soft dry duster from 
a material that doesn’t shed fibres (e.g. cotton or linen). Greater 
levels of dirt should not be allowed to dry on the surface and should 
be wiped up immediately using a damp cotton cloth and the surface 
subsequently dried. It is not necessary to use special cleaning 
preparations. However, if they are used it is necessary to follow the 
instructions of their producer, and first test them on a less visible 
part of the table. 

• Never use concentrates or abrasive preparations (abrasive and 
polishing creams, powder), which may result in damage and 
scratching of the furniture. 

• Assembly, and any potential disassembly followed by relocation and 
reassembly can only be performed by trained personnel.

• A table should not be lifted by the desktop.
• We recommend regularly checking and tightening the screws used 

to connect the individual components. This increases the effective 
life and rigidity of the product. Increased give in the joints can lead 
to excessive strain and damage to the product. 

• The natural character of the furniture can be seen in the varying 
colour, and blemishes such as knots, changes in texture etc. Every 
piece of wood has a unique character and grain, and it is thus not 
possible to produce two products with identical appearance.

• Furniture produced by us from natural wood (the base of the Root 
system), can exhibit a change in surface colour over time. This is a 
natural property of wood that can’t be influenced.

• Relative humidity outside the normal range for an office environment 
(below 40% or over 60%) can have a negative impact and cause 
warping.

• If the product is exposed to direct sunlight or other heat source 
(e.g. heating, fireplace etc.) it might gradually change colour and/
or cracks might appear in the wood. The mentioned changes do not 
constitute grounds for complaint.

Safety instructions:
• Avoid standing on extended drawers, leaning on cabinet doors, 

sitting or standing on the edge of desks or low storage furniture as 
they can lose stability and potentially tip over. 

• Do not drag desks or storage furniture across the floor. It can 
damage the stability of furniture and cause joints to work lose.

• Storage furniture with sliding shelves or drawers, cabinets with 
extensions and cabinets higher than 1080 mm need to be fixed to 
the wall 

• Avoid overloading shelves or drawers.

Disposal instructions:
• At the end of its service life the furniture should be disposed of in an 

environmentally friendly way.

It is necessary to observe these user instructions. Due care is a condition 
for warrantee claims. Regular maintenance extends the life of your 
product. In the event that these instructions and recommendations are 
not adhered to, we will not be responsible for any resulting damage 
arising from improper use or handling of the product.

Techo  Root            
instructions for use

30.9.2019 - J. Halaška                                                                                                           www.techo.com


