
Návod na sestavení vánočního stromku 
 

Postupujte prosím pečlivě podle níže uvedených instrukcí, abyste si rychle a jednoduše sestavili Váš nový vánoční stromek. 
 

Stromečky s výškou 45-120 cm se skládají z jednoho dílu. Stromeček stačí vyndat z krabice a rozložit větvičky. 
Stromečky s výškou od 150 cm se skládají ze 2 a více částí. Stromek sestavujte dle návodu. 

 
1. Před začátkem montáže si vyberte vhodné místo pro jeho umístění. 
2. Začněte sestavením stojánku pod stromek. Rozložte nohy stojánku tak, aby vytvořily písmeno X a následně položte na rovnou podlahu. 
3. Stromek sestavujte od spodu. Začněte spodní částí a vložte ji do připraveného stojánku.  

4. Při vkládání spodní částí vánočního stromku do stojánku je nutné vložit šroubovací očko a utahováním kmen stromku pevně uchytit. 

Ujistěte se, že kmen stromku je pevně uchycen a zajištěn šrouby ve stojánku. 

5. Pokračujte vložením prostřední části do spodní části a horní části do prostřední části atd. Počet dílu se odvíjí od výšky stromku. 

6. Nechte větve stromku volně spadnout na své místo nebo je upravte jemným zataháním.  

Pokud upravujete větve, dejte vždy pozor, že jsou všechny uvolněny ze záchytných bodů u kmene stromku. 

7. Následně začněte tvarovat větve. Začněte s nejdelšími větvemi a dávejte krátké větvičky střídavě doprava, doleva a na střed. (viz. obrázek C) 

 

 

 

 

8. Až vytvarujete všechny větve podle kroku 7, tak si stromek prohlédněte a případně natočte některé větve tak, aby mezi nimi nevznikaly významné 

mezery. 

9. Váš nový vánoční stromek je tedy připraven na dekorování ozdobami. 

Instrukce ke skladování a odeslání zpět 
 

1. Nejprve ze stromku pečlivě sundejte veškeré ozdoby, dekorace a háčky. 
2. Na všech částech stromku nejprve přihněte jednotlivé větvičky k hlavním větvím.  

Stromeček nevkládejte do krabice, aniž byste jednotlivé větvičky nepřihnuli k větvím, jinak může dojít k jejich zlomení nebo poškození. 
3. Rozebírejte stromek směrem shora dolů.  

Začněte s horní částí, kterou jemně potáhněte směrem nahoru, aby se uvolnila od prostřední části.  
4. Všechny větve ohněte směrem ke kmenu stromku. 
5. Dále pokračujte vytahováním dalších částí stejným způsobem a vždy ohýbejte větve směrem ke kmenu stromku.  
6. Opatrně položte jednotlivé části stromku, stojánek a sáček se všemi šrouby do úložného boxu. Box řádně zalepte průhlednou lepicí páskou a krabici 

pevně omotejte stahovacími páskami se sponou. 
 

 

 

UPOZORNĚNÍ 
 

- Stromek skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo. 
- Pokud bude stromek delší dobu vystaven vysoké vlhkosti nebo teplotě, tak může dojít k jeho poškození. 
- Umělý stromek musí být vždy postaven na úplně rovné ploše. 
- Rozmístěte ozdoby a dekorace na stromek rovnoměrně tak, aby nedošlo k přetížení jednotlivých větví. 
- Instalaci umělého stromku musí vždy provádět dospělá osoba. 
- Nikdy v blízkosti umělého stromku nepracujte s otevřeným ohněm a neumísťujte na něj hořící předměty, jako jsou např. svíčky nebo prskavky. 
 

 
 

 


