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Pozor! Nutno nejdřív přečíst! Uložit pro pozdější použití!

 Návod k postavení

www.tchibo.cz/navody



Vážení zákazníci, 
Váš nový fóliovník s průhlednou plachtou ochrání Vaše květiny v zimě  
a poslouží i jako skleník na jaře a v létě.

Jednoduše vyhoďte skládací fóliovník před sebe do vzduchu – a on se sám 
 rozloží. K úplnému rozložení stačí několik velmi jednoduchých kroků.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.  
Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod k montáži.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti. 

Váš tým Tchibo

Pro Vaši bezpečnost 
NEBEZPEČÍ pro děti

• Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Sáčky a fólie nejsou 
 určeny na hraní. Dbejte na to, aby si je děti nenatahovaly na hlavu nebo 
 některý z dílů nespolkly. Nebezpečí udušení! 

• Tento výrobek udržujte mimo dosah malých dětí, protože by se mohly 
 pokoušet vytáhnout se nahoru či na něj vylézt.

NEBEZPEČÍ v důsledku ohně / blesku / horka

• Myslete na to, že povlak se skládá z hořlavého materiálu: 
– Do blízkosti výrobku nestavte žádné přístroje na vaření ani topení. 
– V blízkosti výrobku nepoužívejte žádný otevřený oheň, např.  
   propanbutanové vařiče, svíčky nebo petrolejové lampy. 
–  Ve fóliovníku nekuřte.

• Nikdy ve fóliovníku nezakládejte oheň a rovněž v něm negrilujte!  
Hrozí nebezpečí ohrožení života otravou oxidem uhelnatým!

•  Nerozkládejte a neskládejte fóliovník během bouřky a také se  
v němnezdržujte. 

• Pozor! Při slunečním svitu může teplota uvnitř fóliovníku rychle  
přesáhnout 60 °C. 
– Nikdy nenechávejte ve fóliovníku děti nebo zvířata bez dozoru. 
–  Včas otevřete vchod, aby mohl dovnitř proudit vzduch.

POZOR – nebezpečí poranění a vzniku věcných škod! 

•  Kolíky k zapíchnutí do země představují nebezpečí zakopnutí.  
Upozorněte na to i děti.

•  Sbalený fóliovník je pod napětím a může se prudce rozskočit.  
Sbalený fóliovník vždy zajistěte dodaným gumovým páskem.

•  Než budete fóliovník vyhazovat do vzduchu, aby se rozložil, ujistěte se,  
že se v jeho blízkosti nenachází žádné jiné osoby, zvířata ani rozbitné 
 předměty.

• Nezavěšujte se zevnitř na výrobek. Mohl by se převrátit nebo poškodit.  

•  Věnujte pozornost pokynům ke stabilitě!

Účel použití
Výrobek je určen k použití pro ochranu rostlin ve venkovním prostředí.  
Není určen k dlouhodobému pobytu osob nebo jako hrací stan pro děti.

Výrobek je určen pro soukromou potřebu a není vhodný ke komerčním účelům.

Fóliovník se nesmí stavět a používat v extrémních povětrnostních podmínkách, 
jako je např. vichřice nebo velmi silné sněžení.  
Fóliovník ani jeho příslušenství nejsou určeny ke stavění do písku.

Čištění a uchovávání
•  Otřete povrch plachty navlhčeným hadříkem z mikrovlákna.  

 K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky popř. tvrdé kartáče 
apod. Fóliovník není vhodný k praní v pračce, nesmí se čistit chemicky, sušit 
v sušičce ani žehlit. 

• Pravidelně kontrolujte, jestli není plachta poškozená nebo netěsná. Trhliny 
a otvory vyspravte nejlépe pomocí vhodného materiálu, který je k dostání 
ve specializovaných prodejnách. Na začátku každé sezóny je potřeba 
 důkladně zkontrolovat všechny části fóliovníku – zejména všechny švy,  
zipy atd. 

• Když chcete fóliovník rozložit a uschovat: Před složením a srovnáním 
 fóliovníku důkladně očistěte všechny díly a nechte je kompletně uschnout, 
aby nedošlo k tvorbě fleků nebo plísně. 

• Kolíky k zapíchnutí do země uchovávejte vždy v malém sáčku, který je  
k tomu účelu určený, protože jinak by mohly ostré hroty kolíků a případné 
rezavé skvrny poškodit plachty fóliovníku.

•  Povětrnostní vlivy a sluneční záření vedou postupem času ke stárnutí 
 materiálu, ze kterého je fóliovník vyrobený. To může vést ke změnám barvy 
fóliovníku a postupně také k únavě materiálu. Uchovávejte proto fóliovník – 
pokud ho nepoužíváte – na suchém, chladném a dobře větraném místě,  
kde nemrzne. Vyvarujte se přímého slunečního záření a tepla z topení.

Pokyny ke stabilitě
• Výrobek vždy postavte na vodorovný, nikoli šikmý podklad. 

• Fóliovník nestavte přímo pod stromy. Hrozí nebezpečí zasažení bleskem!

•  Fóliovník postavte tak, aby jeho vchod nestál na větrné straně.  
Pokud je to možné, zvolte místo, které leží v závětří.  
Fóliovník vždy připevněte za pomoci dodaných kolíků k zapíchnutí do země.

• Odolnost fóliovníku proti větru …  
předpokladem je, že fóliovník je zajištěn kolíky podle popisu) 
… do síly větru 5 (Beaufortova stupnice = cca 40 km/h). Při rychlosti větru 
od stupně 6 výše (Beaufortova stupnice, výstraha před vichřicí) fóliovník 
demontujte. Při mírném větru doporučujeme zavřít otvory, aby vítr příliš 
nezvyšoval tlak uvnitř fóliovníku.

• Transparentní plachta není určena pro celoroční používání venku. Vydrží 
teploty v rozmezí –15 °C až +60 °C a sluneční záření do stupně 5 UV indexu. 
Ve slunečných jarních a letních dnech s venkovními teplotami nad +10 °C 
může teplota uvnitř fóliovníku rychle dosáhnout +60 °C i více. Takové tep-
loty poškozují nejen samotný fóliovník, ale i květiny v něm a představují 
nebezpečí pro osoby a zvířata, které by se zdržovaly uvnitř. Proto doporu-
čujeme nechávat od venkovní teploty +10 °C otevřená dvířka, aby mohl 
 dovnitř profukovat vítr, a sledovat vnitřní teplotu. Od vnitřní teploty 
+40 °C již fóliovník nepoužívejte. Ochráníte tak plachtu před silným UV 
zářením a prodloužíte tím její životnost. 

• Fóliovník snese zatížení sněhem max. 5 kg. Odstraňujte sníh ze střechy 
 fóliovníku (např. smetákem), aby se nenahromadila příliš vysoká vrstva  
a nedošlo k poškození fóliovníku.
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Seznam dílů 

K montáži potřebujete

Postavení 
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  M Vyjměte fóliovník 1 z úložného obalu.

  M  Jednou rukou fóliovník pevně přidržujte – je pod tlakem! 
– a druhou rukou povolte gumový pásek.

  M  Vyhoďte fóliovník 1-2 metry před sebe do vzduchu.  
Fóliovník se rozvine a bude ležet rozprostřený na zemi 
jako na obrázku.



3

4

5

  M Rozložte fóliovník a vyrovnejte jej, tím že jeho postranní 
hrany roztáhnete od sebe. 

  M Sestavte hřebenovou tyčku 2 a protáhněte ji tunýlkem 
vně na střeše fóliovníku. 

  M Zapněte suchý zip.

  M Fóliovník zajistěte pomocí přiložených kolíků k zapích-
nutí do země 3. Kolíky zapíchněte do země trochu 
 zešikma, abyste dosáhli vyššího odporu.
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Sbalení 

1

  M Zavřete dvířka.

  M Vyjměte kolíky.

  M Rozepněte suchý zip na tunýlku střechy fóliovníku. 
 Vysuňte hřebenovou tyčku a složte ji. 

  M Zapněte suchý zip.

  M Fóliovník složte tak, že jeho postranní hrany zatlačíte 
k sobě a položíte jej na zem. 

  M Ležící fóliovník ještě jednou přeložte.
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Fóliovník nyní leží rozprostřený na zemi. 
Ke složení na velikost obalu postupujte 
 následovně:

  M Klekněte si na přízemní hranu D a přitáhněte 
špičku fóliovníku A podle obrázku  
k sobě. 

  M Zarolujte špičku A natolik, aby ukazovala 
zase od Vás pryč.
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  M Strany B a C automaticky vytvoří kruhy.   
S postupem tvoření kruhů klesá i pnutí – jste na správné 
cestě!

  M Kruhy B a C složte na sebe a stlačte je dolů.

  M Pak kruhy B a C zasuňte co možná nejvíc do sebe.

  M Všechny kruhy pevně držte a zajistěte fóliovník gumovým 
páskem. Gumový pásek musí přitom probíhat přes delší 
stranu. 

  M Vložte fóliovník a složenou hřebenovou tyčku do úložného 
obalu. 

  M Kolíky uchovávejte v malém sáčku, který je součástí 
 dodávky.
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Made exclusively for:  
Tchibo GmbH,  
Überseering 18,  
22297 Hamburg,  
Germany www.tchibo.cz

  Číslo výrobku: 644 105

Načtěte QR kód a podívejte se na video ke složení, 
resp. sbalení fóliovníku. 

http://q-r.to/badp1P


