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Használati, kezelési útmutatók 

 
 

Köszönjük, hogy az MMXH Lakberendezési Kft. által forgalmazott terméket választotta! Annak 

érdekében, hogy új bútorában sokáig örömét lelje, néhány használati, ápolási és karbantartási 

szabállyal szeretnénk megismertetni. Kérjük, hogy a bútorok első használata előtt ezeket feltétlenül 

olvassa el! Ezek közt általános, valamint kifejezetten az általunk forgalmazott termékekre érvényes 

különleges tudnivalók találhatók. A dokumentumot gondosan őrizze meg, és szükség esetén adja át a 

későbbi új tulajdonosnak is!  

Feltétlenül vegye figyelembe továbbá a termékekhez csomagolt egyedi használati, kezelési 

útmutatók leírásait, valamint a bútorokra, tartozékokra és elektromos készülékekre, berendezésekre 

vonatkozó egyéb információkat is! Szerelési útmutatóinkat a termék csomagolásban, vagy a 

honlapunkon a termékek mellett találja.  

Rendeltetésszerű használat: Minden általunk forgalmazott bútoripari termék kizárólag beltéri, 

háztartási használatra készült, ezért nem alkalmas üzletek, irodák, hotelek, egyéb szálláshelyek, 

vendéglátóhelyek stb. által támasztott követelmények kielégítésére, az ilyen típusú igénybevételre. A 

kültéri és „üzleti” használatot az adott terméken külön feltüntetjük. A forgalmazó nem vállal 

felelősséget a bútorok nem rendeltetésszerű használatából, helytelen tárolásából, valamint a 

szakszerűtlen ápolásból, karbantartásból és szerelésből származó károkért. Jótállási és szavatossági 

igény továbbá nem érvényesíthető a normál használatból adódó kopásra, elhasználódásra, vágásra 

vagy karcolásra, ütés vagy baleset által okozott sérülésre, azokra a hibákra, mely alapján egy-egy 

árcsökkentés megállapításra került, ill. egyéb közvetett, vagy járulékos sérülésekre.  

 Az esetlegesen előforduló minőségi kifogásának intézési folyamatát, a kellékszavatosságról, a 

termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatást áruházainkban nyilvánosan elérhető, 

mindenkor hatályos panaszkezelési szabályzatunk részletesen is tartalmazza. 

 
Bútorához sok örömet és sikert kívánunk Önnek!  

 

MMXH Lakberendezési Kft.  

1095 Budapest, Soroksári út 86-88. 

Cégjegyzékszám: 019678786 

Adószám: 11829519-2-44 
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Kültéri kerti bútor ápolás/karbantartás: 
 

Tisztításhoz lágy törlőkendőt és vizet használjon. Semmilyen oldó-, vagy marószert, vagy durva 
felületű anyagot ne használjon a bútor takarítása során! A kerti bútorok esetében is szükséges a 
megfelelő tisztítás/ápolás, karbantartás, és a megfelelő helyen való tárolás, mert ezzel jelentősen 
meghosszítathatjuk a termékek élettartamát. Nyáron: kerülje el a termék közvetlen és állandó 
napsugárzás alatti tárolását, a műanyag (pl. polirattan szálak) és a fa az agresszív UV sugárzástól 
károsodhatnak. Télen: a kerti bútorokat télen, még abban az esetben is, ha a bútorokat kültéri 
használatra tervezték, védett helyen kell tárolni. Óvni kell a hidegtől, fagytól, a nagy hőmérséklet 
ingadozástól melyek a leginkább károsító hatásúak. A műanyag, több más anyaghoz hasonlóan 
hidegben összehúzódik, „rideggé” válhat, fagy hatására törhet, hő hatására pedig kitágul, lágyulhat. A 
rozsdamentes acél, alumínium és más kiváló minőségű bevonatú bútorok télen –nyáron is erős 
környezeti hatásnak vannak kitéve. Ajánlott a minőségi huzat vagy takarófólia használnia. 
 
A kerti bútorok megfelelő tárolása: 
 

 Száraz, fagymentes helyen 

 Jó szellőzést kell biztosítani 

 Ajánlott a takarófólia vagy huzat használata 

 UV-sugárzástól védeni szükséges 

 Rendszeres ápolás és tisztítás 
Használati útmutató: 
 

1. Gyermekek a bútor csak felnőtt felügyelete mellett használhatják 
2. Tilos a termékre ráállni 
3. Csak vízszintes felületen használható 
4. Ne használja víz vagy nyílt láng közvetlen közelében, lépcsőn, meredek emelkedőn, gépjármű 

beállóban 
5. Huzamosabb napfénynek kitettség károsíthatja, vagy elszínezheti a terméket 

 
Kerekes nyugágy használata (a fenti pontokon túl): 
 

Tilos a kerekes nyugágyat, amennyiben rajta tartózkodnak, mozgatni vagy megemelni! 

 
Napernyőtartó nyílással rendelkező asztalok használata (a fenti pontokon túl): 
 

1. Szél esetén a napernyőt össze kell csukni, vagy el kell távolítani a borulásveszély elkerülése 
érdekében 

2. A napernyőt minden esetben rögzíteni kell, megfelelő súlyozással vagy tartószerkezettel (nem 
tartozéka az asztalnak) 
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3. Nyitott állapotban ne hagyja tartós felügyelet nélkül a napernyőt 
 
Napernyőtartó nyílással nem rendelkező asztalok használata (a fenti pontokon túl): 
 

1. Az ilyen típusú asztalokon nem helyezhető el napernyő (átfúrás után sem!) 
2. A napernyő csak különálló egységként használható 

 
Hintaágy használata (a fenti pontokon túl): 
 

1. A hintaágyat mindig le kell rögzíteni 
2. Túlzott kilengés a hintaágy felborulását okozhatja 
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