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NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU 
PARAVÁNOVÉHO SYSTÉMU ZENITH 2
Paravánový  systém ZENITH 2 je novou generací 
kancelářských paravánů. Je určen pro vybavení 
pracovišť administra  vy s velkým důrazem na 
řešení velkoplošných kanceláří, technických 
provozů apod. Kombinace různých materiálů 
výplní a rozmanitost aplikací řadí tento výrobek 
k nejlepším v tomto segmentu. Při konstrukci 
systému, kromě jednoduchého a účelného 
designu, byly zohledněny nejrůznější způsoby jeho 
využi  . Přesto je nutné dodržovat některé zásady 
používání.

POPIS
Na paravánovém systému je použita řada různých 
materiálů. Základem je kovový rám, jehož profily 
s drážkami umožňují prostřednictvím spojovacích 
prvků vytvářet sestavy do roviny, pravého úhlu či 
pod úhly +/-90°. Boční drážka profilu v horní části 
rámu může být využita k navěšení kancelářských 
doplňků NOVUM.  Pole paravánů nabízí několik 
možností výplní a jejich kombinace. Základní 
výplň tvoří konstrukční, laminotřísková deska 
potažená kvalitní potahovou látkou v barvách dle 
výběru. Dalšími variantami jsou lakovaná deska 
MDF, deska z organického skla (plexisklo) nebo 
varianta desky s možností zapichování špendlíků. 
Do pole paravánu v rámci výplně mohou být 
integrovány hliníkové profily tzn. toolbary s 
jednou či třemi dřážkami určenými pro navěšení 
kancelářských doplňků světových výrobců. 
Konstrukce tohoto paravánového systému je 
velmi pevná a nabízí upevnění v jakékoliv poloze 
pomocí horních a spodních držáků. Pro variantu 
samostatně stojících paravánů jsou k dispozici 
dva typy stabilitačních nohou. Povrchová úprava 
všech kovových částí 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);

  kovový lakovaný rám  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 lakovaných 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;

  skleněné povrchy lze čis  t běžnými 
neabrazivními prostředky určenými k čištění 
skla;

  povrchy z organického skla lze čis  t běžnými 
neabrazivními prostředky (doporučujeme 
běžné saponátové prostředky zředěné vodou), 
zásadně se nesmí používat žádná organická 
ani anorganická rozpouštědla (líh, technický 
benzín, apod.);

  na jedno pole paravánu smí být zavěšena 
pouze jedna police velká nebo jeden trojbox na 
každou stranu, přičemž jednostranné za  žení 
je max. 10 kg;

  na volně stojící paraván je zakázáno cokoliv 
zavěšovat;

  vyjma pole určeného k zapichování je 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.
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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 
ZENITH 2
The ZENITH 2 screen system is a new genera  on 
of offi  ce screens. It is par  cularly well suited to 
the demands of open plan offi  ces.  The available 
op  ons with respect to material combina  ons 
and confi gura  ons make this system among the 
most versa  le on the market. When designing the 
system, emphasis was placed on simplicity and 
func  on, as well as a wide range of poten  al uses. 
When using the system it is necessary to observe 
the following user instruc  ons.

DESCRIPTION
Various diff erent materials are used in the 
construc  on of this screen system. The structural 
element is a metal frame with grooves into which 
can be fi  ed connectors for joining the screens in 
confi gura  ons (in a straight line, at right angles, 
or at angles +/-90°). The groove in the top profi le 
can be used for the a  achment of NOVUM offi  ce 
accessories. The screens themselves come in a 
variety of material and fi nish op  ons. The basic 
screen panel is made from laminated chipboard 
with a high-quality fabric fi nish. Fabrics are available 
in a choice of colours. Further op  ons include 
lacquered MDF, Plexiglas or pinnable material. It 
is also possible to integrate toolbars in the screen 
with one or three grooves for a  aching universal 
accessories from interna  onal producers. The 
design of this screen system ensures high stability 
and it can be fi xed in any posi  on using top and 
bo  om holders. For the free-standing version two 
types of suppor  ng legs are available. All metal 
parts have a high quality epoxy-polyester powder 
paint fi nish.

PRINCIPLES FOR USE
    the screens should be placed in a suitable environment 

(standard climate for offi  ce environment, humidity, 
dust content etc.), and they should not be handles 
roughly,

   the metal frame and core without fabric cover 
should be cleaned with non-abrasive cleaning agents 
(we recommend standard detergents diluted with 
water). Organic and non-organic solvents should not 
be used;

   the painted frame and core can be treated with 
standard furniture polishes and waxes but these 
must not contain abrasive agents;

  glass can be cleaned with common non-abrasive 
detergents intended for cleaning glass;

   organic glass surfaces can be cleaned with standard 
non-abrasive detergents diluted with water. Do not 
use and organic or inorganic solvents (white spirits, 
methylated spirits etc.);

   fabric is cleaned with a vacuum cleaner or brush;
   only one shelf or set of fi ling trays can be a  ached to 

each side of the screen;
   nothing should be suspended on a free-standing 

screen;
   nothing should be fi xed to a screen (stuck, pinned to 

the screen or inserted into the frame);
   the screens should be kept out of excessive heat;
   only trained personnel should assemble or dismantle 

the screens.

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.
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