
DŮLEŽITÉ INFORMACE a NÁVODY K POSTELÍM HeyBay®

Požadavky na interiér pro instalaci a používání nábytku
Minimální teplota prostředí 10 °C, maximální teplota 35°C
Teplotní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 5 °C
Vlhkostní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 10 %
Relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %
Doporučená vlhkost zdiva, omítek, podlah 12-18 %, dokončené podlahové krytiny a
dokončené instalace
Bezprašné prostředí a dokončená výmalba stěn

Kotvení postelí
Posuvné postele HeyBay® se kvůli správné funkčnosti musí kotvit buď do zdi, v případě
posuvné postele HeyBay® CHILLI, nebo do podlahy, v případě HeyBay® ARCHIE a
LENNON.
Je to z důvodu vyšší stability postelí při manipulaci s lůžky a zvýšení nosnosti postelí.
HeyBay® CHILLI se kotví za nočním stolkem v místě postelí, tudíž posuvné postele
HeyBay® CHILLI jsou velmi vhodné do míst s podlahovým topením. Posuvné postele
HeyBay® CHILLI nejsou vhodné na místa s dřevěnou prkennou podlahou, která má
výraznou strukturu a křivosti, vzhledem částečnému k pohybu po podlaze.
Pro správnou funkci posuvu, je vyžadována rovinnost podlahy do 3mm rozdílu na délce 2m.

Posuvné postele HeyBay® ARCHIE a LENNON se kotví do podlahy díky speciálnímu
kluznému posunu postelí, který umožní postelím “levitovat” nad zemí. Jsou vhodné i do
náročných montáží v případě komplikovaných podlah. Samotná postel se nedotýká podlahy,
pouze její fixní kluzná část.
Pro správnou funkci posuvu, je vyžadována rovinnost podlahy do 3mm rozdílu na délce 2m.
V případě HeyBay® CHILLI nesmí vést žádné instalace v místě kotvení ve zdi dle pozice ve
výkresové dokumentaci dostupné pod názvem “Příprava místnosti před montáží a rozměry
postelových setů”. U postelí HeyBay® ARCHIE a LENNON totéž platí v místě kotvení do
podlahy.

Záhlaví
Je kotveno zvlášť ve dvou místech. I zde platí, že nesmí vést žádné instalace v místě
kotvení ve zdi dle pozice ve výkresové dokumentaci.

Aretace, stanovení krajních pozic
U postelí HeyBay® CHILLI je v nožní části fixovací přezka, která drží postele u sebe v pozici
jedna velká postel a v záhlaví je u každé postele mechanická západka, která se aretuje buď
v pozici “od sebe” nebo “u sebe”.
U postelí HeyBay® ARCHIE a LENNON jsou vždy dvě mechanické západky na jedné
posteli, které odjištěním a zpětným zajištěním aretují pozice lůžek “od sebe” nebo “u sebe”.
Při posunu postelí je nutné zahájit posun odjištěním aretací, jinak hrozí poškození
mechanismu aretací.

E-shop: www.woooooo.cz/znacka/heybay/ Web: www.heybay.cz

http://www.woooooo.cz/znacka/heybay/
http://www.heybay.cz


Údržba posuvných mechanismů a aretací
Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu ani servis po celou dobu své životnosti.

Nosnost postelí
Nosnost postelí je dimenzována tak, že je garantována váha ležící osoby do 130 kg a
funkčnost postelí po celou dobu její životnosti. Nosnost se odvíjí především od nosnosti
roštů postelí.Nad tuto hranici výrobce negarantuje poškození roštu matrací..
V případě požadavku na výrobu postelí i pro osoby nad 130 kg se na nás obraťte pro dodání
atypického roštu s větší nosností poznámkou při objednávce.

Údržba plošných materiálů

Postele HeyBay® CHILLI a ARCHIE - DTDL laminátové desky
Lamináty nevyžadují díky svému odolnému, hygienickému a uzavřenému povrchu žádnou
speciální údržbu. Povrch se skládá z dekoračního papíru impregnovaného melaminovou
pryskyřicí který je všeobecně snadno čistitelný. To platí i pro strukturované povrchy.
Používání ošetřovacích prostředků je přebytečné. Aplikace nábytkových politur a vosk
obsahujících čistících prostředků vede k zanášení povrchové struktury laminátů a k tvorbě
lepivé, nečistoty zachytávající vrstvy. Proto se nesmějí používat. Povrch laminátů by měl být
pravidelně čištěn. K nutnému čištění by měly být použity šetrné čisticí prostředky jež
neobsahují žádné oděrové částice, neboť tyto by mohly zapříčinit změnu stupně lesku a
tvorbu škrábin. Jelikož znečištění, počínaje lehkým a čerstvým až po silné a velmi odolné,
může být zapříčiněno různými substancemi, je správné čištění důležité.
Zásadně by znečištění nebo vylité substance jako čaj, káva, víno atd. měly být odstraněny
neprodleně, neboť delší doba jejich působení zvyšuje náročnost jejich vyčištění. Především
v oblastech výřezů, hran a spojů je nutné rozlité tekutiny rychle a zcela odstranit.

Postele HeyBay® LENNON - Lak a barvy, dýha a masiv
Nábytek je nalakován akrylátovými laky. K odstranění prachu a lehkého znečištění nábytku
použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlněného, lněného, nebo z
jelenice) navlhčeného velmi slabě vodou s několika kapkami čirého saponátu na nádobí na
vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou plochu nábytku lehce, nikoliv však až
do mokra otřete a okamžitě poté vytřete nábytek do sucha suchým hadříkem. Při vytírání
matných ploch nepoužívejte silný tlak na hadřík, jinak by mohlo dojít k nevratnému vyleštění
ploch nábytku.
Při silnějším znečistění lze použít větší množství saponátu, nikoliv však koncentrovaného.
Nábytek musí být ošetřován bez použití tlaku a následně očištěn hadříkem s čistou vodou.
Ta musí být okamžitě setřena suchým hadříkem. U dokončení nábytku na otevřené póry je
třeba zejména odstranit vlhkost z pórů, vytřením suchým hadříkem tahy ve směru pórů.
Při použití ostatních komerčních prostředků na čištění nábytku je nutno dodržovat návod
výrobce. Doporučujeme Vám, abyste si takový prostředek před použitím nejprve vyzkoušeli
na méně viditelné ploše nábytku. V žádném případě nesmí být použity pro ošetření bílých,
nebo světlých ploch barevné čističe nebo politury a jiné přípravky obsahující olej. Použití
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olejových politur, oživovacích olejů a jiných přípravků obsahujících oleje nedoporučujeme ani
na nábytek lakovaný matným lakem, neboť dojde k jeho nerovnoměrnému vyleštění. Rovněž
nesmí být použity prostředky obsahující abraziva (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky
schopné poškrábat plochu nábytku).

Upozornění
Nábytek vyrobený z přírodních materiálů jako je dýhovaná DTD časem mění barvu v
závislosti na množství světla a  v závislosti na chemických změnách ve dřevě. Po
dlouhodobém zakrytí některých částí nábytku, např. tiskárny, květináč apod. dojde k rozdílu
barevnosti mezi zakrytou částí a nezakrytou. Tyto změny nejsou důvodem k reklamaci
nábytku.

Potahové materiály a látky
Veškeré skvrny a flíčky, které užíváním zákonitě vzniknou, odstraňujte neprodleně, okamžitě
a hned. Pokud je znečistění způsobeno politím, nejdřív odsajte čistým, suchým, světlým
hadříkem veškerou vlhkost. Pak si připravte roztok z vody a neutrálního mýdla a pomocí
houbičky tzv. suchou pěnou čistíme skvrnu od okraje do jejího středu. Používejte jen lehce
navlhčený hadřík nebo houbu, tkanina nesmí být promočená. Voda by způsobila změnu
barvy čalounění, hlavně dodatečné vysychání by udělalo na potahové látce mapy.
Lze si také pořídit speciální přípravky na čištění čalouněného nábytku, ale i tady je nutné
pořádně prostudovat jejich etiketu a vybírat pouze ty prostředky, které jsou na daný materiál
vhodné.
Dále je nezbytné zhruba jednou týdně odstraňovat prach. Použijte k tomu vysavač
nastavený na minimální výkon a nasaďte speciální hubici na vysávání textilií, pokud ji náš
přístroj má ve výbavě. Vysávejte šetrně a jemně.

Důležité kontakty:

Licenční výroba postelí HeyBay®
Wooders Czechia s. r. o. IČ: 04504836
Žerotínova 487/27, 682 01 Vyškov (výrobní hala Ždánská 219, 685 01 Bučovice)

Telefon: +420 608 530 676
E-mail: zakazky@woooooo.cz
E-shop: www.woooooo.cz/znacka/heybay/

Vývoj, design a technologie postelí HeyBay®
HeyBay Point s.r.o.  IČ: 02021358
Nové sady 988/2, 60200 Brno – Staré Brno

Telefon: +420 774 481 681
E-mail: martinoklestek@heybay.cz
Web: www.heybay.cz
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