
MAXI

cz         NÁVOD K POUŽITÍ

Vážení zákazníci, milé maminky a milí tatínkové,

Hojdavak Maxi je závěsné textilní houpadlo určené pro dospělé a dospívající 
s nosností do 120 kg, které vyrábíme v Čechách dle vlastního návrhu. 
K  výrobě používáme kvalitní 100% bavlnu. Ostatní části si necháváme 
vyrábět na zakázku nebo nakupujeme od českých dodavatelů. Koupí výrobku 
podpoříte rozvoj chráněných dílen.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup Hojdavaku Maxi!

Váš tým Hojdavak

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

ÚDRŽBA

Textilní vak lze prát v  pračce na 40 stupňů. Filc lze prát pouze v  ruce. 
V  případě využívání houpadla v exteriéru (venku) chraňte houpadlo před 
deštěm a extrémními povětrnostními vlivy.

LIKVIDACE VÝROBKU

Po jeho neopravitelném poškození nebo po skončení jeho životnosti se 
zařízení musí 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, IČ 68971575,  
www.hojdavak.cz

české textilní houpadlo 
pro dospělé



ÚČEL K POUŽITÍ 

Houpadlo Hojdavak Maxi slouží k houpání, sezení a ležení. 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 ochra-
nu zdraví jsou zakázány. Nezavěšujte houpadlo v blízkosti ohně nebo jiných tepel-
ných zdrojů.

• Nepřekračujte povolenou nosnost 120 kg – výrobce neručí za jakékoliv nehody.
• 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, samostat-
ný stojan. Houpadlo umístěte jen na místa, která bezpečně udrží vzniklou zátěž. 
Pozor na sádrokartonové stropy či jiné obklady. V tomto případě zavěšení vždy 
konzultujte s odborníkem. 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, stejně tak karabinka a lanko u polštáře

OBSAH

• Textilní vak ze 100% bavlny 
• Filc tloušťka 4 mm, rozměr 45 x 140 cm pro vložení do kapsy
• Dřevěná rozpěra z tvrdého buku
• 2 ks dřevěných nosnic z tvrdého buku
• Karabina 
• Polypropylenové lano s jádrem o prům. 7 mm
• Polštářek s potahem na zip (30 x 50 cm)
• Návod k použití
• Obal z netkané textílie

KAM ZAVĚSIT

Pro mladistvé doporučujeme houpadlo zavěsit přímo v jejich pokoji, případně 
v obývacím pokoji, kde celá rodina tráví nejvíce času. Ideální pro zavěšení je i zahrada 
(na strom), případně na terasu či lodžii. Zkrátka všude tam, kde rádi odpočíváte.

KARABINA

LANKO

DŘEVĚNÁ ROZPĚRA

POLŠTÁŘEK

TEXTILNÍ VAK

FILC

SESTAVENÍ

1)  Rozhodněte, kde a jakým způsobem bude houpadlo zavěšeno a proveďte instalaci 
zvolené varianty. K zavěšení doporučujeme vrut do stropu nebo samostatný stojan. 
Více v e-shopu Uchycení Hojdavaku.

2)  Vezměte textilní vak, rozprostřete ho a do kapsy, která vede uprostřed látky 
vložte filc. 

3)  Dále do postranních překladů vsuňte boční dřevěné nosnice a zajistěte lanem.

4)  Lanko přiložené k polštářku můžete připevnit k lanu nad bukovou hrazdu a zkrátit 
dle uvážení. Na konec lanka vložte karabinku, do které připnete ouško všité do rohu 
potahu polštářku (nepoužívejte v přítomnosti dětí do 3 let). 

5)  Důležité! Proveďte kontrolu, že vše je správně instalováno

6)  Nyní můžete zavěsit.

7)  Pravidelně kontrolujte, že zavěšení je pevné a všechny části houpadla jsou správně 
instalovány.


