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ZÁRUČNÍ LIST 

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ KOVOVÝCH REGÁLŮ A BOZP 

1. Regály musí být používány v souladu s jejich zamýšleným účelem. 

2. Regály musí být používány v uzavřených místnostech chráněných před nepříznivými 

povětrnostními vlivy. Regál nesmí být používán v místnosti se zvýšenou vlhkostí vzduchu. 

3. Regál musí být vyvážený a musí stát na tvrdém rovném podkladu, který udrží zatížený regál. 

4. Nosnost police je hodnota uváděná pouze pro statické zatížení při rovnoměrném zatížení police, 

aniž by zboží skladované na polici přesahovalo rozměry police. 

5. Regál musí být zatížený rovnoměrně a všechny police musí být namontovány v přibližné 

vzdálenosti. 

6. První police nesmí být výše než 150 mm od podlahy. 

7. Regál musí být zatížený tak, aby byl nejtěžší předmět umístěn na nejnižší polici. 

8. Regál musí být přes stávající otvory napevno připevněn čtyřmi kotvami o průměru 8 mm – ke stěně 

se strukturou, jež zajistí udržení regálu. 

9. Zatížený regál musí být chráněn proti nárazu ze všech stran. 

10. Regál musí být sestaven a smontován podle návodu k montáži. 

11. V případě deformace nosného prvku nebo delší hrany police o více než 4 mm je nutné regál 

okamžitě zajistit před prasknutím (spadnutím) a kontaktovat dodavatele nebo výrobce (požadavek 

předpisů k BOZP). 

12. Montáž regálu je nutno provádět v ochranných rukavicích při dodržení předpisů BOZP. 

 

POKYNY PRO ÚDRŽU REGÁLŮ 

1. Kovové prvky regálů lze čistit libovolnými čisticími prostředky, které neobsahují kyseliny, 

rozpouštědla a jiné korozivní chemické látky. 

2. Výrobce není odpovědný za poškození laku a pozinkovaných nátěrů způsobené použitím 

chemických látek. Lze používat běžně dostupné čisticí prostředky za předpokladu, že byly na regálu 

předem vyzkoušeny na skrytém místě. 

3. Po umytí povrchu regálu je nutno jej vysušit, např. otřít suchým hadříkem. 
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4. Police z dřevotřísky, včetně MDF a HDF, čistěte na sucho nebo pomocí vlhkého hadříku a poté je 

ihned vytřete do sucha. Voda nebo vodní pára pronikající do struktury povrchu může desky trvale 

nevratně poškodit. 

ZÁRUKA 

Prodávající ručí kupujícímu za kvalitu a správnou funkci regálů za předpokladu, že budou správně 

umístěny a používány v souladu s jejich zamýšleným určením. V případě vady regálu se prodávající 

zavazuje poskytnout odpovídající záruční plnění podle podmínek uvedených v tomto záručním listu. 

 

Prodávající je povinen: 

1. Dodat kupujícímu plnohodnotný výrobek v originálním balení. 

2. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne dodání zboží potvrzeného kupujícím v dodacím listu. 

2.1. Podanou reklamaci prodávající posoudí na základě záručního listu kupujícího vydaného 

výrobcem a dokladu o koupi. 

3. Záruka výrobce se nevztahuje na: 

3.1. Škody způsobené v důsledku nesprávné nebo neopatrné přepravy a přenášení regálů a škody 

vzniklé po prodeji v důsledku náhodných událostí a dalších okolností, které výrobce nemůže ovlivnit. 

3.2. Škody způsobené nesprávným používáním, skladováním a údržbou regálů nebo takovým 

používáním, skladováním a údržbou, které není v souladu s pokyny pro používání, skladování a 

údržbu regálů. 

3.3. Škody v důsledku opravy nebo úpravy regálů provedené na žádost kupujícího. 

3.4. Vznik rzi v důsledku dlouhodobého kontaktu s vodou nebo vodní párou, použitím nevhodného 

čisticího nebo servisního prostředku. 

3.5 Vznik rzi v důsledku chemického poškození (v důsledku působení agresivních látek na lakovaný 

nebo pozinkovaný povlak). 

4. Reklamace musí být podána písemně spolu s přiloženou fotodokumentací. O přijetí reklamace k 

vyřízení nebo zamítnutí neoprávněné reklamace bude kupující informován prodávajícím neprodleně 

poté, co ji prodávající obdrží: 

4.1. Po provedení kontroly prodávající učiní neprodleně záznam do protokolu o reklamaci a bude 

informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace, 
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4.2. Ve všech ostatních případech do 14 dnů ode dne podání reklamace. 

5. Pokud je vada, která je předmětem reklamace, odstranitelná (podle posouzení prodávajícího), 

bude záruční plnění poskytnuto v podobě opravy. 

6. Pokud je vada regálu, která je předmětem reklamace, přijatelná (podle posouzení prodávajícího) a 

nepředstavuje bezpečnostní riziko, lze se souhlasem kupujícího poskytnout slevu z ceny nebo 

výměnu zboží. 

7. Pokud je vada regálu neodstranitelná a kupující nesouhlasí se slevou z ceny, reklamace nebyla 

vyřízena ve lhůtě stanovené v záručních podmínkách nebo podmínkách dohodnutých s kupujícím, 

může být reklamace na žádost kupujícího vyřízena prostřednictvím výměny vadného regálu nebo 

jeho části (police nebo nohy) za bezvadný regál nebo jeho část. 

8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy nebo požadovat výměnu vadného regálu za bezvadný, 

pokud kupující: 

8.1. Provedl úpravu nebo nesprávnou opravu, 

8.2. Rozebral regál, 

8.3. Poškodil regál v důsledku nesprávného používání, skladování nebo údržby, 

8.4. Nedodržoval pokyny pro používání uvedené v tomto dokumentu. 

 

POZNÁMKY: 

Tento záruční list na prodané spotřební zboží nevylučuje, neomezuje práva kupujícího ani ho 

nezbavuje práv vyplývajících z rozporu zboží se smlouvou. Záruka se vztahuje výhradně na domácí 

použití. 

Záruční list bez uvedeného data prodeje, přiložené účtenky nebo faktury a podpisu je neplatný. 

Kovové regály v souladu s prodejní fakturou 

Název výrobku/ 

 

 

 

 

DATUM, razítko a podpis prodávajícího/ 


