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CERTIFIKACE 

JAKOSTI 

 

V říjnu 2004 byla společnosti Magis udělena certifikace jakosti od švýcarského 

certifikačního orgánu SQS (partner IQNet) pro její systém jakosti. 
 

Certifikace od akreditovaného externího orgánu dovoluje společnosti Magis zavést 

systém managementu jakosti, který splňuje mezinárodní normy 

UNI EN ISO 9001:2000. 
 

V prosinci 2007 byla společnosti Magis udělena certifikace v oblasti ochrany 

životního prostředí podle normy ISO 14001:2004 od švýcarského certifikačního 

orgánu SQS pro její systém environmentálního managementu. 

  

MATERIÁLY SPOLEČNOSTI MAGIS A JEJICH ÚDRŽBA 
 

KOVY 

Magis používá následující kovy při zhotovování svých výrobků: ocelové a hliníkové trubky, ocelový plech, ocelové a nerezové tyče, hliníkové fólie, 

protlačované hliníkové profily a tlakově litý hliník. 

Používané povrchové úpravy: 

Na ocel: pochromování, zinkování za studena, zinkování ponorem, epoxidový nátěr, kataforézní lakování s polyesterem. 

Na hliníkové fólie, hliníkové trubky a protlačované hliníkové profily: přírodní a černé eloxování.   

Na tlakově litý hliník: leštění, epoxidový nátěr, titanizační nátěr s polyesterem. 

Venku by se měly používat jen výrobky s nápisem „Suitable for Outdoor Use“ (Vhodné k použití venku). 

Výrobky, které nejsou výslovně označeny slovy „Suitable for Outdoor Use“, se nesmějí používat venku, protože by byly vystaveny stálému poškozování 

přírodními živly. 

Doporučujeme vám poradit se s naší firmou, než použijete venkovní výrobky v extrémních povětrnostních podmínkách.   
 

 

ČIŠTĚNÍ KOVŮ 

Doporučujeme používat měkký hadr, buď suchý, nebo vlhký.  

V případě potřeby použijte mýdlo s vyváženým pH zředěné s vodou. 

Nepoužívejte brusné houbičky, neboť mohou zanechávat škrábance. 

Po umytí ihned vysušte měkkým hadrem nebo jelenicí. Nenechávejte vodu nebo jiné kapaliny stát na kovových částech. 

Vyvarujte se styku s veškerými kyselými látkami. 

Pravidelná údržba a čištění umožní výrobkům uchovat si svůj původní vzhled a prodlouží jejich provozní životnost. 

Na stoličku Al Bambo (z tlakově litého hliníku) doporučujeme používat speciální čisticí sadu Al Bombo Cleaning Kit. 

Jelikož tlakově litý hliník není ošetřen žádnými chemickými přípravky ani žádným druhem laku, nemělo by se drobné stopy nebo nepravidelnosti, které 

mohou být vidět na povrchu, považovat za vady, ale naopak za technické výsledky povahy samotného hliníku. Je velmi pravděpodobné, že hliník při 

používání zmatní. Proto je nezbytná pravidelná péče, aby byl zachován jeho původní vzhled. Doporučujeme používat speciální čisticí přípravky na hliník.  
 

 

PLASTY 

Umělohmotných materiálů, které společnost Magis používá, je velké množství. Jejich výběr závisí na požadovaném vizuálním efektu a konkrétních 

požadavcích na trvanlivost. Dále mohou být použity určité přísady, které zaručí, že plasty projdou nejpřísnějšími bezpečnostními testy. 

Veškeré plasty společnosti Magis jsou organické a plně recyklovatelné. Jejich životní cyklus je dlouhý, což je výhoda pro životní prostředí. 

Na konci životního cyklu doporučujeme výrobky nebo části výrobků odevzdat do specializovaného recyklačního centra. 

Všechny výrobky a části výrobků jsou po celém povrchu nabarveny a nejsou opatřeny lakem, s výjimkou verze Bombo Family (stolička, židle, odkládací 

stolky) se stříbrnou metalízou. 

Nejpoužívanějšími plasty při výrobě společnosti Magis jsou polypropylen (PP) a ABS.       

 

 

ČIŠTĚNÍ PLASTŮ  

Doporučujeme používat měkký hadr, buď suchý, nebo vlhký.  

V případě potřeby použijte mýdlo s vyváženým pH zředěné s vodou. 

Nepoužívejte brusné houbičky, neboť mohou zanechávat škrábance. 

Nepoužívejte kyselé prostředky, rozpouštědla a přípravky obsahující čpavek. 

Umělohmotné výrobky označené nápisem „Suitable for Outdoor Use“ (Vhodné k použití venku) se mohou používat venku. Delší vystavování slunečnímu 

svitu však může způsobit blednutí barev kvůli tomu, že na trhu nejsou v současné době k mání žádné přísady, které chrání umělé hmoty před blednutím 

barev.  

Pravidelná údržba a čištění umožní výrobkům uchovat si svůj původní vzhled a prodlouží jejich provozní životnost. 
 

 

DŘEVO 

Jelikož je dřevo přírodní materiál, jsou mezi výrobky malé rozdíly. Tyto rozdíly by se neměly považovat za vady, nýbrž za vlastnost přírodního materiálu.  
 

 

ČIŠTĚNÍ DŘEVA 

Doporučujeme používat měkký hadr, buď suchý, nebo vlhký. 

Pokud chcete, můžete použít tekuté mýdlo s vyváženým pH, které má složení obzvláště vhodné pro dřevo, zředěné s vodou.  

Nepoužívejte brusné houbičky, neboť mohou zanechávat škrábance. 

Nepoužívejte kyselé prostředky, rozpouštědla a přípravky obsahující čpavek. 

Výrobek nevystavujte slunečnímu svitu, neboť to může způsobit trvalou změnu barvy povrchu.  

Pravidelná údržba a čištění umožní výrobkům uchovat si svůj původní vzhled a prodlouží jejich provozní životnost. 
 

 

CERTIFIKACE 

GREENGUARD 

 

Společnost Magis, která byla vždy citlivá k tématům týkajícím se životního 

prostředí, v nedávné době získala certifikaci Greenguard, což je program 

propagovaný a vedený společností UL Environment, který podrobuje výrobky 

přísným testům na emise chemických látek ve vnitřních prostorách. 

Výrobky s certifikací Greenguard se proto vyznačují nízkými hladinami emisí do 

ovzduší a minimální hladinou emisí chemických látek ve vnitřních prostorách. 

Společnost Magis obdržela certifikaci Greenguard Gold, která skýtá ještě přísnější 

certifikační kritéria a bere v úvahu bezpečnostní faktory, aby zohlednila citlivé 

jedince (jako jsou děti a starší lidé), čímž zajišťuje, aby certifikovaný výrobek byl 

přijatelný k použití v prostředích, jako jsou školy a nemocnice. 
 

Společnost Magis obdržela certifikaci Greenguard Gold pro tyto výrobky: 
 

Air Chair / Armchair / Folding 

Chair_One / Stool_One 

Cyborg 

Déjà-vu Chair / Stool 

First Chair 

Piña Armchair / Lowchair 

Steelwood Chair / Stool 

Tibu 

The Wild Bunch - Tom / Jerry / Tuffy 

Traffic 

Troy Polypropylene 

Zartan Basic  
 

CERTIFIKACE TÜV 

 

Společnost Magis obdržela certifikaci TÜV za tyto výrobky: 
 

Flò 

NuovaStep 

 

 

 

 

CERTIFIKACE FSC 

 
Značka  

odpovědného 

lesnictví  

 

Společnost Magis obdržela certifikaci FSC pro tyto výrobky: 
 

Aviva   Troy 

Butch - The Wild Bunch  Tuffy - The Wild Bunch  

Cuckoo - The Wild Bunch 

Cyborg 

Jerry - The Wild Bunch 

My Storage 

Pila 

Pilo 

Piña 

Pipe 

Spike - The Wild Bunch 

Steelwood Chair 

Steelwood Coat Stand 

Steelwood Stool 

Substance 

Teatro 

Tom - The Wild Bunch 

Topsy - The Wild Bunch 

 

Další výrobky v současné době procházejí certifikací. 

Prodejní oddělení společnosti Magis vám zůstává zcela k dispozici, budete-li 

potřebovat jakékoliv další informace.   
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