
                 
                    Š K O D Y  s .  r .  o . ,  Baltická 7, 040 12  Košice 
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Kontakt: 0905181383,  0905 261 595, e-mail: skodysro@gmail.com, truhanova.katarina@gmail.com 

„Našou prioritou je spokojnosť zákazníka, čomu samozrejme predchádza montáž nábytku, preto si prosím pozorne prečítajte 
nasledujúce informácie, aby sme dosiahli čo najlepší a bezproblémový výsledok.“ 

 

 

MM oo nn tt áá žž   nn áá bb yy tt kk uu   
  
 

Dĺžka montáže závisí od rozmeru, zložitosti nábytku a od stavebnej kvality priestoru. 
 

 Priestor kde sa bude nábytok montovať musí byť vyprataný, čistý a suchý; omietky, podlahy a stropy 
hotové.  

 Pozor pri maľovaní nechať priestor dostatočne vyschnúť. 
 Vnútorná teplota vzduchu miestnosti by mala byť v rozmedzí +15 až +30 ˚C. 
 Odporúčaná vlhkosť stien, omietok a dlážky max. 12÷18 % s vetraním interiéru, relatívna vlhkosť 

vzduchu v miestnostiach oddelených dverami 40÷50 %  
 Za vlhkosť stien a miestnosti a následne za znehodnotenie nábytku vplyvom vlhkosti zodpovedá 

zákazník. 
 
Po montáži neodporúčame žiadne stavebné práce, pri ktorých by sa mohol dostať stavebný prach do kovania a 
tým znížil životnosť kovania. 
 
Montáž nábytku zahŕňa: zameranie, výroba, dodanie, montáž skriniek, pracovných dosiek, soklov, úchytiek, 
zásten … , osadenie a zabudovanie spotrebičov, ktoré sú súčasťou nábytku, zapojenie LED podsvietenia – 
pokiaľ je LED podsvietenie súčasťou cenovej ponuky 
 
Súčasťou montáže nie sú: stavebné práce, elektroinštalačné práce, vodárenské práce, vzduchotechnika. 
 
K montáži potrebujeme zabezpečiť zo strany zákazníka: 

 Stavebnú pripravenosť priestoru: elektroinštalácia, voda a odpad !!! 
 Prístup nákladným autom po spevnenej komunikácii, čistý a vykúrený priestor, 

napojenie na elektrickú energiu 230V, WC a vodu. 
 Spotrebiče, drez, umývadlo... prípadne ostatné komponenty, ktoré majú byť súčasťou 

nábytku. 
 
Príplatky, ktoré budú pripočítané vo vyúčtovacej faktúre: 

 Príplatok za osadenie atyp. spotrebičov – podľa komplikovanosti 
 Príplatok za prehodenie dvierok na chladničke  40,00  
 Príplatok za prispôsobenie skrinky pri dodaní vlastného podskrinkového digestora 30,00 eur 

Nábyt ok  a  j e ho doda né  s účas t i  s ú až  do úplné ho  z apla t enia  maj etkom spol .  ŠKODY s .r .o .  

 

Pravidlá pre správne používanie nábytku: 

Nábytok používajte výhradne v uzavretých, zastrešených a suchých priestoroch. Chráňte ho pred priamym slnečným svetlom 
a atmosferickými vplyvmi. Vnútorná teplota vzduchu miestnosti by mala byť v rozmedzí +15 až +30 ˚C s relatívnou vlhkosťou 
v rozmedzí 40 – 70 %. Nábytok by nemal byť umiestnený vo vzdialenosti menšej než 1 meter od aktívnych zdrojov tepla. 
Nábytok nesmie byť umiestnený v miestach, kde sa v priebehu dňa mení vlhkosť vzduchu (kuchyňa bez digestora – príprava 
jedál, kúpeľňa bez dostatočného odvetrávania a pod.). Nábytok musí vždy stáť na rovnej ploche. Chráňte povrch nábytku 
pred akýmkoľvek mechanickým poškodením (mechanické zaťažovanie – nárazy, nadmerný tlak, ostré predmety a pod.).  

V prípade, že chcete zachovať stálosť farieb jednotlivých častí nábytku, nevystavujte nábytok dlhšiemu priamemu slnečnému 
žiareniu. UV žiarenie môže spôsobiť postupné zmeny vo farbe drevených, dyhovaných častí nábytku.  

Na čistenie lakovaného, leského a supermatného povrchu nábytku vám postačí vlhčená handrička a prachovka. Vyhnite sa 
hubkám a handričkám z hrubších materiálov, ktoré môžu zanechať na nábytku drobné ryhy. 


