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INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY – NÁVOD K ÚDRŽBĚ VÝROBKŮ 
 
Vážený zákazníku, 
děkujeme, že jste si zakoupil vestavěné skříně u naší společnosti PEMA INVEST, s.r.o. 
Přejeme si, abyste byli při používání našich výrobků spokojeni, a proto jsme pro Vás připravili 
několik užitečných rad a návodů. 
 
Manipulace, přeprava a skladování 
V prostorách s extrémně rozdílnými teplotami je možné prohnutí nebo zkroucení výrobků 
vlivem rozdílných fyzikálních vlastností použitých materiálů, a to i přes kvalitní povrchovou 
úpravu. Výrobky omývejte běžnými mycími prostředky. Na čištění povrchů nikdy 
nepoužívejte čisticí přípravky obsahující silné chemické látky a abrazivní materiály (přípravky 
na bázi písku, brusných past). Pro tento účel nejsou vhodná ani rozpouštědla. Skla čistěte k 
tomu určenými čisticími prostředky. Vyvarujte se mechanických zásahů a mechanického 
poškození dveřního křídla. Na výrobky nepřipevňujte předměty, které nejsou určeny k 
doplnění jejich funkcí. Zabraňte kontaktu s horkými předměty. Dveřní křídla ani korpus 
skříně nejsou určeny do vlhkého, nebo venkovního prostředí. Výrobky chraňte před přímým 
slunečním zářením a vodou. Rozhodně je nutné se vyvarovat styku s různými chemickými 
látkami. Výrobky jsou konstruovány pro běžné užívání a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. 
Výrobky se přenášejí ručně nebo s pomocí přenašecích pásů, popřípadě s pomocí speciálních 
přísavek. Výrobky nelze stavět na rohy. Pokud budou výrobky stavěny na tvrdý podklad, musí 
být podloženy po celé šířce dveří pryží nebo kartonem. Výrobky jsou dodávány v obalu, který 
zabraňuje jejich poškození při přepravě a při následné manipulaci. Výrobky přepravujte na 
krytých ložných plochách. Dbejte na pečlivé uložení a fixaci. Neposunujte výrobky po zemi 
ani po tvrdém podkladu. Jsou náchylné k poškození nárazem. Výrobky uskladňujte v suchých 
krytých prostorách na plochých a rovných podložkách a dveřní křídla musí být vyrovnána 
přibližně ve vodorovné poloze. Dbejte na zajištění proti poškození zejména čelních hran. 
Výrobky skladujte v prostorách s relativní vlhkostí vzduchu v interiéru 50 ± 5 %. 
 
Montáž 
Výrobky je možné montovat pouze do připravených a odvětraných prostor dle doporučených 
hodnot pro náš výrobek. Relativní vlhkost vzduchu v interiéru 50 ± 5 %. Jiné hodnoty mohou 
způsobit nevratnou deformaci výrobků. Před montáží skladujte dveře a korpus v obalu. Mají-
li být vestavěné skříně instalovány v zimním období, přeneste je do místnosti přibližně jeden 
týden před vlastní montáží, aby se "aklimatizovaly".  
 
 

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste vyjádřili koupí našeho produktu a věříme, že s našimi 

výrobky budete spokojeni. 

 

Tým společnosti PEMA INVEST, s.r.o. 
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