
MAXI

cz         NÁVOD K POUŽITÍ

Milá zákaznice, milý zákazníku,

máme radost, že jste se rozhodli pro naše závěsné křeslo Hojdavak Maxi, 
které je určeno pro dospívající a dospělé. Maximální nosnost křesla je 120 kg. 
Máte v rukách produkt, který jsme dle vlastního návrhu s láskou vyrobili 
v  Česku ve spolupráci s českými výrobci a dodavateli. Používáme pouze 
kvalitní a  zdravotně nezávadné materiály. Koupí navíc podpoříte rozvoj 
chráněných dílen.

Hojdavak Maxi přináší uvolnění těla i duše. Díky hrazdě o rozměru 80 cm 
poskytuje dostatečný vnitřní prostor a přitom respektuje menší prostorové 
možnosti bytových jednotek. Filc zajišťuje pohodlné ležení pro všechny 
věkové kategorie.

Děkujeme za nákup Hojdavaku!

Váš Hojdavak tým

ENGLISH VERSION IS AVAILABLE FOR DOWNLOAD: 
WWW.HOJDAVAK.COM

DEUTSCHE VERSION ZUM DOWNLOAD:
WWW.HOJDAVAK.DE

závěsné textilní křeslo 
pro dospělé
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ÚČEL K POUŽITÍ 

Závěsné křeslo Hojdavak Maxi slouží k houpání, sezení a ležení. Jiné než námi 
uvedené způsoby a podmínky používání jsou zakázány. Maximální nosnost 
je 120 kg.

BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA

•  Pečlivě si přečtěte návod k použití a výrobek používejte dle uvedených 
pokynů – jakékoliv úpravy a změny výrobku, které mají negativní vliv 
na bezpečnost a  ochranu zdraví jsou zakázány. Nezavěšujte křeslo 
v blízkosti ohně nebo jiných tepelných zdrojů.

•  Nepřekračujte povolenou nosnost 120 kg – výrobce neručí za jakékoliv 
nehody.

•  Zákaz sezení na dřevěné hrazdě.
•  Kontrolujte pravidelně stav použitých lan – musí být v perfektním 

stavu, nesmí docházet k mechanickému opotřebení. V případě zjištění 
i minimálního poškození lano okamžitě vyměňte!

•  Kontrolujte pravidelně pevnost způsobu zavěšení – vrut ve stropu, 
samostatný stojan. Křeslo umístěte jen na místa, která bezpečně udrží 
vzniklou zátěž. Pozor na sádrokartonové stropy či jiné obklady. Způsob 
bezpečného zavěšení konzultujte s  odborníkem na kotevní techniku. 
Pevnost vrutů a držáků zkontrolujte zátěžovým testem s využitím vlastní 
váhy.

•  Obaly – plastové sáčky a další obaly musí být po rozbalení výrobku mimo 
dosah dětí do 3 let.

OBSAH

•  Textilní vak s certifikátem zdravotní nezávadnosti Öko-Tex Standard 100
•  Filc tloušťka 4 mm, rozměr 40 × 140 cm pro vložení do kapsy
•  Dřevěná rozpěra z tvrdého buku – délka 80 cm – nelakovaná/nemořená
•  2 ks dřevěných nosnic z  tvrdého buku – délka 40 cm – nelakované/

nemořené
•  Karabina 
•  Polyamidové lano s jádrem o prům. 7 mm
•  Polštářek s potahem na zip (30 × 50 cm)
•  Návod k použití
•  Obal z netkané textilie

ÚDRŽBA

Textilní vak lze prát na 40 °C a sušit na mírný stupeň. Filc lze prát pouze 
v  ruce. V  případě využívání v  exteriéru (venku) doporučujeme dřevěné 
části namořit nebo nalakovat. Chraňte křeslo před deštěm, extrémními 
povětrnostními vlivy a přímým sluncem. Životnost výrobku je minimálně 
2 roky.
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KAM ZAVĚSIT

Pro děti doporučujeme zavěsit v obývacím pokoji, aby je měli rodiče na 
očích. Starší děti mohou mít křeslo zavěšené přímo ve svém pokoji. Ideální 
je prostor, kde celá rodina tráví nejvíce času. Vhodné místo pro zavěšení je 
i pergola nebo strom na zahradě. Zkrátka všude tam, kde rádi odpočíváte.

JAK ZAVĚSIT

Závěsné křeslo lze zavěsit do jakéhokoliv bezpečného kotevního prvku s min. 
nosností 200 kg, jako je vrut instalovaný ve stropu, nebo na jakýkoliv jiný 
pevný prvek, který unese vzniklou zátěž (např. schody, trámy, větev stromu 
atd.). 

Bod závěsu by měl být min. 200 cm nad zemí. Rozměr houpačky na výšku je 
cca 165 cm (viz obrázek č. 1). Vyšší umístění závěsného bodu bude vyžadovat 
pomocné lano k prodloužení závěsu. Pro nejmenší děti zavěste těsně nad 
zem. Lano k prodloužení závěsu uvažte tak, aby se neodíralo v místě úchytu 
(viz obrázek č. 2).

Bezpečnou instalaci kotevního prvku konzultujte s odborníky kotevní 
techniky. Způsobů je mnoho a záleží pouze na možnostech a preferencích. 
Námi nabízené způsoby zavěšení naleznete na e-shopu v  sekci „Uchycení 
Hojdavaku“.

obr. 1 obr. 2



SESTAVENÍ

1)  Rozhodněte, kam a jakým způsobem závěsné křeslo zavěsíte, a proveďte 
instalaci kotevního prvku.

2)  Vezměte textilní vak, rozprostřete ho a do kapsy, která vede uprostřed 
látky, vložte filc. Přední ⅓ vaku lze pro pohodlnější sezení ohrnout pod 
vak a  plnou délku využívat například v  případě ležení dětí anebo při 
opoře pro nohy. 

3)  Vezměte dřevěnou hrazdu s navázanými bočnicemi a pomocí karabiny 
zavěste na připravené místo. Dále do postranních překladů/tunelů 
v textilním vaku vsuňte boční dřevěné nosnice a zajistěte lanem.

4)  Důležité! Proveďte kontrolu, že vše je správně instalováno.

5)  Pravidelně kontrolujte, že zavěšení je pevné a všechny části křesla jsou 
správně instalovány a uzavřeny.

LIKVIDACE VÝROBKU

Po neopravitelném poškození či skončení životnosti se musí závěsné křeslo 
rozebrat a separovat na jednotlivé části, díly a materiály, které budou 
zlikvidovány dle platné legislativy a předpisů v době jejich likvidace.

Výrobce: Ing. Petra Holá
IČO 68971575

Návod ke stažení na:  
www.hojdavak.cz
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KARABINA

LANO

DŘEVĚNÁ ROZPĚRA

POLŠTÁŘEK

TEXTILNÍ VAK

FILC


