
NÁVOD NA POUŽITÍ  
                                                                                                   
MATERIÁLY:  polyester s Teflonovou úpravou na povrchové  

části a PVC vrstvou na spodní části 
 

dřevěná konstrukce  
 
tvrzená pěna 

 
  
ROZMĚRY A LÜMMEL Š 310 x D 530 x V 685 mm    7kg 
HMOTNOST: BASE  Š 710 x D 710 x V 310 mm   5kg 
 LAXXER Š 470 x D 590 x V 815 mm 15kg  
 
 
POUŽITÍ:  Lümmel je nápaditý, hravý, přátelský k dětem. Dá se na něm sedět téměř všude a jakkoliv. 

Lümmel je velice přizpůsobivý a vhodný do každého interiéru, veřejného prostoru nebo do 
exteriéru. Nevadí mu intenzivní používání a lehce se čistí. Když je třeba, chytíte ho za 
praktickou rukojeť a vynesete například na zahradu. 
 
 

VLASTNOSTI:  Lümmel jako aktivní společník je navržen z velmi odolných materiálů. Je vyrobený z jednoho 
bloku vysoce kvalitní tvrzené pěny. Díky této metodě výroby můžeme zaručit, že si Lümmel 
dlouho udrží svůj tvar. Konstrukci Lümmelu tvoří odolný dřevěný rám, který mu dává potřebnou 
stabilitu. Můžete se opřít a mít jistotu, že Lümmel Vám bude bezproblémovou oporou. Barevný 
polyesterový potah je velice houževnatý a je možné ho omýt v ruce. Díky teflonové vrstvě na 
povrchu je odolný vůči skvrnám. Stačí ho vyčistit vlhkým hadříkem nebo houbičkou.  

 
 
PÉČE A ÚDRŽBA:  Polyesterové tkaniny jsou vodě odolné a venku můžou zůstat i počas mírného deště. V případě 

znečištění je možné povrch očistit navlhčeným hadříkem nebo saponátem. Je potřebné jich 
šetrně a pravidelně ošetřovat. V případě Lümmelu se jedná o sedací nábytek, který by měl být 
jako takový i používaný. Nikdy nepoužívejte Lümmel například jako schůdky! Děti by neměli 
používat Lümmel jako hračku na lezení, protože může dojít k převrácení. Rukojeť na horní 
straně Lümmelu slouží výhradně k jeho přenášení. Případný vznik záhybů patří k normálnímu 
používání a není možno je vyloučit. Vzniknuté záhyby můžou být však znovu odstraněny 
napnutím obalu na zadní straně. 

 
I těžko odstranitelné skvrny můžou být ješte následně vyčistěné, pokud budou dodrženy následující pokyny: 
 
 
pivo A fixky C rtěnka C šlehačka C 
 
krev B ovocná šťáva A mléko C špína B 
 
pastelky C nápoje A lak na nehty C čokoláda C 
 
máslo C káva A olej a tuk C krém na obuv C 
 
žvýkačka D ovoce A jídlo C vejce B 
 
krém C svíčka E parfém C pero C 
 
 
A: Nenechat zaschnout – ihned odsát. Ošetřit vlažným roztokem saponátu a následně vodou.  
 
B: Použít studenou ne vařící vodu.  Eventuálně se saponátem a následně dočistit vodou. 
 
C: Opatrně ošetřit umývacím benzínem nebo běžně prodávaným odstraňovačem skvrn. 
 
D: Použít bežně prodávaný zmrazovací sprej – počkat až skvrna ztvrdne, potom vykartáčovat. 
 
E: Nežehlit! Opatrně rozlámat a odstranit. Ošetřit  běžně prodávaným odstraňovačem skvrn. 


