
KIVAK KIVAK

Kivak – siedzisko służące do aktywnego siedzenia, podczas pracy biurowej Kivak – siedzisko służące do aktywnego siedzenia, podczas pracy biurowej 
lub w domu. Balansowanie podczas siedzenia aktywuje mięśnie odpowiadające lub w domu. Balansowanie podczas siedzenia aktywuje mięśnie odpowiadające 
za utrzymanie prawidłowej pozycji. Kivak wpisuje się w nowoczesne wzor za utrzymanie prawidłowej pozycji. Kivak wpisuje się w nowoczesne wzor- -
nictwo i ekologiczne trendy, wyróżnia się jakością i trwałością na pokolenia. nictwo i ekologiczne trendy, wyróżnia się jakością i trwałością na pokolenia.

ZAWARTOŚĆ: ZAWARTOŚĆ:
• 1 pufa • 1 pufa
• 1 konstrukcja drewniana • 1 konstrukcja drewniana
• 6 wkrętów • 6 wkrętów
• klucz imbusowy • klucz imbusowy

/3+

• instrukcja montażu

/3+

• instrukcja montażu

Projekt – Paweł Mularczyk

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Projekt – Paweł Mularczyk

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:
Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Unikać wilgoci, chronić przed działaniem mrozu, Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Unikać wilgoci, chronić przed działaniem mrozu, 
śniegu, deszczu. Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej, bawełnianej szmatki śniegu, deszczu. Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej, bawełnianej szmatki 
(inne materiały mogą porysować powierzchnię). Stosować czystą wodę, bez detergentów (inne materiały mogą porysować powierzchnię). Stosować czystą wodę, bez detergentów 
i rozpuszczalników. i rozpuszczalników.

BEZPIECZEŃSTWO: BEZPIECZEŃSTWO:
Opakowanie nie jest integralną częścią produktu i należy je usunąć wraz z wszystkimi Opakowanie nie jest integralną częścią produktu i należy je usunąć wraz z wszystkimi 
elementami. Zachowaj szczególną ostrożność podczas aktywnego siedzenia. Zachowaj elementami. Zachowaj szczególną ostrożność podczas aktywnego siedzenia. Zachowaj 
instrukcję użytkowania ze względu na ważne informacje. instrukcję użytkowania ze względu na ważne informacje.

NUMER ARTYKUŁU: 110254/110255/110256 NUMER ARTYKUŁU: 110254/110255/110256



INSTRUKCJA MONTAŻUINSTRUKCJA MONTAŻU
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Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 
3 lat ! 3 lat ! 

WYPRODUKOWANO W POLSCEWYPRODUKOWANO W POLSCE

Nr partii:Nr partii:

1.1. 2.2.

AA

A – miejsce A – miejsce 
w konstrukcji drewnianej, w konstrukcji drewnianej, 
w którym pufa powinna w którym pufa powinna 
się zatrzymać, zaznaczono się zatrzymać, zaznaczono 
trzema punktami – znacznik trzema punktami – znacznik 
ten powinien zostać ten powinien zostać 
widoczny, niezasłonięty pufą. widoczny, niezasłonięty pufą. 

Wyjmij pufę wraz Wyjmij pufę wraz 
z konstrukcją drewnianą z konstrukcją drewnianą 
z opakowania, pufę ustaw z opakowania, pufę ustaw 
w konstrukcji. w konstrukcji. 

B – do skręcenia B – do skręcenia 
pufy użyj imbusa pufy użyj imbusa 
i 6 wkrętów. Zarówno i 6 wkrętów. Zarówno 
w konstrukcji, jak w konstrukcji, jak 
i w pufie są i w pufie są 
przygotowane otwory przygotowane otwory 
na wkręty – po 2 na wkręty – po 2 
wkręty na każdą nogę. wkręty na każdą nogę. 

BB

3.3.


