
Návod na použití a údržbu kancelářského systému Together
Stolový systém Together je určen pro vybavování pracovišť administrativy 
(kancelářské a jednací stoly). Při konstrukci tohoto systému kromě 
designu a funkčnosti byly zohledňovány nejrůznější zatížení, které 
mohou vzniknout při kancelářském provozu. Přesto je nutné dodržovat 
některé zásady používání stolového systému Together.

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

Podnoží
Podnoží tvoří kovové nohy a podélníky z uzavřených ocelových profilů. 
Kovové nohy jsou kombinací nerezových a ocelových prvků. Jednotlivé 
komponenty jsou spojeny pomocí normalizovaných šroubů. Povrchová 
úprava ocelových prvků je provedena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou 
práškovou barvou.

Stolové desky
Stolové desky systému Together jsou vyrobeny z velkoplošných materiálů
na bázi dřeva v provedení LTD tl. 18 mm a jsou opatřeny ABS hranou tl.
2 mm v barvě desky.

Zásady používání
-  správná funkce stolového systému je podmíněna použitím tohoto 

výrobku v odpovídajícím prostředí, tzn. standardní klimatické 
podmínky pro kancelářské prostory, optimální vlhkost, prašnost 
a patřičné zacházení (nesmí dojít k násilnému zacházení a 
mechanickému poškození);

-  neposouvat po stolové desce předměty s ostrými hranami;
-  nestoupat a nesedat na pracovní a konferenční stoly;
-  vyvarovat se na pracovní desce takových činností, při kterých by 

mohlo dojít k jejich mechanickému poškození (např. ořezávání 
papírů, opravárenské práce apod.);

-  čištění povrchu stolu se provádí neabrazivními čistícími prostředky 
(doporučujeme běžné saponátové prostředky zředěné vodou), 
nepoužívat organická a anorganická rozpouštědla;

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

-  montáž, případnou demontáž s opětovnou montáží a přemisťování 
musí provádět pouze vyškolený pracovník;

- je nepřípustné přenášení stolu uchopením za desku;
-  vyteklé nebo rozlité tekutiny všeho druhu je nutné ihned omýt a 

desku vysušit.
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