
Parametry 
na FAVI



Proč parametry posílat?

Kvalitnější 
návštěvnost
Díky parametrům návštěvníci 
najdou rychleji produkt, který 
splňuje jejich požadavky. 
Zákazníci, co jsou blíže 
konverzi a jsou těsně před 
rozhodnutím o nákupu více 
filtrují, protože jejich představa 
už je velmi konkrétní.

Vyšší skóre 
produktů
Produkty, které jsou 
dohledatelné ve filtrech 
rychleji shromažďují data, 
která vstupují do finálního 
skóre produktu (CTR atp.) 
a tím se jim zvyšuje pozice 
v katalogu. 

Vyšší 
dohledatelnost
Parametry budou na FAVI 
jednou z cest, jak zařadit 
produkt do filtrů v kategorii. 
Posílejte tedy parametrů co 
nejvíce. Čím konkrétněji 
budou specifikované, tím 
lépe.



Obecné zásady pro parametry

1.

2.

Neposílejte více hodnot parametrů, pokud se netýkají dané varianty produktu, viz. příklad (dekory, další dostupné 
velikosti a barvy), hlavní fotografie produktu musí korespondovat s popisem i parametry,

parametry nemusí být zadané přesně jako je náš filtr v kategorii. Napárujeme i jiné znění, pokud jej obdržíme u 
vícero klientů,

uvádějte jednotky k číselným hodnotám (cm, mm, l, ..),

každý produkt byl měl obsahovat svá konkrétní specifika a hodnoty parametrů by se neměly duplikovat, viz. příklad,

hodnoty parametrů ano x ne zpracujeme, ale hodnoty 0 x 1 nikoliv,

posílejte parametry co nejvíce konkrétně a neuvádějte více hodnot na více řádcích, 

parametry je nutné vždy přeložit do jazyka dané země.

3.

4.

5.

6.

7.

https://favi.cz/produkty/p/bmb-zvysena-postel-z-masivu-viola-masiv-dub-cink-viola-hdp03?v=4528319
https://favi.cz/produkty/p/valenda-nzapa-s-uloznym-prostorem?v=6234144


Rozměry
Mezi nejčastěji používané patří: šířka, výška, hloubka, délka a průměr, ale u specifických kategorií je dobré rozměry 
specifikovat podrobněji, např.: výška sedáku, výška opěrky, výška celého produktu, rozměr polštáře atd. 

Ideální je posílat rozměry v samostatných parametrech - výška zvlášť, šířka zvlášť, hloubka zvlášť atp., ale 
respektujte i zvyklosti v dané kategorii (postele, matrace, povlečení, polštáře,..). Nejdůležitější je, abychom 
poznali, k jaké dimenzi se vztahuje daná hodnota.

Zpracujeme rozměry v jednom jasně daném zápisu: Rozměry (v x š x h): 124 cm x 60 cm x 30 cm. 
Zpracujeme rozměry v oddělených zápisech: 
○ Výška: 124 cm
○ Šířka: 60 cm
○ Hloubka: 30 cm

 Zpracujeme různá uvedení - např. všechny tyto varianty pro postel o rozměru 140 x 200 cm:
○ 140x200, 
○ 200x140, 
○ 140x200cm 
○ 140x200 cm, 
○ manželské 140x200 atp. ale nikoliv pouze šířka 140 cm

Nezpracujeme: Rozměry: 124 cm x 60 cm x 30 cm (není z toho jasné, co je výška, šířka, hloubka)



Příklad typických rozměrů v kategoriích
Postele/Rošty
80x200 cm
90x200 cm
100x200 cm
120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm
200x200 cm
prodloužené

Povlečení
135x200 cm
140x200 cm
140x220 cm
150x200 cm
160x200 cm
160x220 cm
200x200 cm
200x220 cm
220x220 cm
240x200 cm
240x220 cm
220x260 cm

Matrace
80x200 cm
90x200 cm
100x200 cm
120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm
200x200 cm
80x190 cm
90x190cm
70x140 cm
90x160 cm
70x160 cm
80x160 cm
80x180 cm
60x120 cm

Polštáře
70x90 cm
80x80 cm
60x60 cm
50x70 cm
50x50 cm
45x45 cm
40x60 cm
40x40 cm
30x50 cm

Přehozy

140x200 cm
140x220 cm
160x200 cm
160x220 cm
200x220 cm
220x240 cm
240x260 cm

https://favi.cz/produkty/kategorie/matrace/80x200-cm
https://favi.cz/produkty/kategorie/polstare/30x50-cm
https://favi.cz/produkty/kategorie/prehoz-na-postel/160x220-cm


Materiál
Materiály specifikujte co nejvíce konkrétně. Ideálně uvádějte i procentuální složení, převažující materiál nebo poměr materiálů. 
Pokud se materiály jednotlivých částí liší, uveďte je odděleně (materiál nohou, materiál dvířek, materiál stínidla atp.)

Materiál pro dřevěné výrobky:
masiv (smrk, borovice, jedle, modřín, olše, bříza, kaštan, platan, jilm, dub, buk, ořešák, javor, eben, mahagon, teak, 
palisandr), MDF, dřevotříska (dřevotříska = DTD, lamino, lamino desky = LTD)

Pozn. zejména u produktů z kategorií velkého nábytku není uvedení ve znění materiál: dřevo dostačující.

Základní materiály pro textil: 
bavlna (damašek = egyptská bavlna, renforcé), bavlněný satén (perkál), flanel, jersey = žerzej, krep, mikroflanel, 
mikroplyš, mikrovlákno, polybavlna, plyš, voál, satén, syntetika, hedvábí, vlna, froté, semiš, polyester, samet, len, fleece

Materiály pro další kategorie:
kov (nerez, hliník, měď, železo, zlato, stříbro, chrom, cín, nikl, olovo, křemík, titan, ocel, mosaz, plech), plast, sklo, ratan 
(ratan, umělý ratan), proutí, bambus, korek, kůže (přírodní kůže), eko kůže (textilní kůže, syntetická kůže, umělá kůže, má 
horní vrstvu ze 100 % polyuretanu a její podklad tvoří 100% bavlněný úplet), látka = textilie, 
nylon (NY, polyamid), keramika, porcelán (kaolín), mramor, žula, kámen (přírodní i umělý), 
beton, smalt, melanin, sklolaminát, cihla, vinyl, vlies



Barvy
Produkty do filtrů barev náš systém zařazuje sám na základě neuronové sítě a rozpoznávání barev. Není tedy nutné je 
přímo v parametrech specifikovat. 

Pokud se ale již rozhodnete barvy posílat, opět by mělo platit to, že se uvedené barvy týkají pouze dané varianty a nikoliv 
dalších dostupných variant, které na e-shopu máte.

Každý produkt v rámci katalogu může být zařazen maximálně do 2 barevných filtrů. 



Dekory
Podporované dekory:

dub přírodní (sorano), dub sonoma (bardolino), dub san remo, dub rustikal, buk přírodní světlý, buk přírodní 
tmavý, borovice přírodní, borovice bílá, bříza, jasan, javor, olše, ořech, třešeň, višeň, švestka, hruška, wenge, 
akát, kaštan, teak, smrk, pallisandr, mahagon, eben, modřín, calvados (jabloň).

Pokud je produkt složen z vícero dekorů, je dobré je specifikovat odděleně:
● dekor dvířek, 
● dekor šuplíku, 
● dekor korpusu, 
● dekor nohou atp. 

V případě, že jsou dekory zaslané neodděleně (např. dekor: dub/wenge/bílá) 
je pravděpodobné, že produkt nebude zařazen do žádného filtru, 
protože z toho není jasné, jestli se jedná o další barevné varianty 
produktu a nebo je opravdu produkt složen z této kombinace dekorů. 



Zobrazení parametrů na detailu 
produktu

Zaslané parametry zobrazujeme v tabulce na detailu produktu.
Začínají se zobrazovat, pokud jich pošlete 3 a více.



Doporučené parametry pro hlavní 
kategorie

Při vytváření parametrů se můžete inspirovat přímo filtry, které naleznete u každé kategorie v katalogu FAVI v levém sloupci. 

● Křesla a sezení
○ Materiál: povrchu, výplně, nožiček, opěrek
○ Rozměry: výška sedáku, celková výška, hloubka sedu, výška opěradel, šířka
○ Opěradla: s opěrátky, bez nich
○ Možnosti úložného prostoru
○ Možnosti rozkládání, otáčení, polohovatelnosti
○ Celková nosnost, počet míst
○ Obecné: vzor, tvar

● Židle
○ Materiál: sedáku, nohou, rámu, područek
○ Rozměry: výška sedáku, celková výška, hloubka sedu, výška opěradel, šířka
○ Područky: s područkami nebo bez nich
○ Nastavitelnost židle (otáčivost, zvednutí sedáku, upravení opěrky)
○ Možnost skládání, stohovatelnosti
○ Celková nosnost
○ Obecné: dekor, vzor, tvar

https://favi.cz/seznam-kategorii


● Skříně a komody
○ Materiál: rámu, dveří, zad skříně, poliček atp.
○ Provedení: matné nebo lesklé, se zrcadlem
○ Rozměry: výška, šířka, hloubka
○ Zavírání: tiché dojezdy šuplíků, klasické dveře, posuvné dveře atp.
○ Rozložení skříně: police, prostor na šatní tyč, organizéry atd.
○ Unikátnost produktu: samostatný nebo z určité série (uvést kompatibilní produkty)
○ Obecné: dekor, vzor, tvar

● Stoly, stolky a sety stolů se židlemi
○ Materiál: desky, nohou 
○ Rozměry a velikost: šířka, délka, délka po rozložení, hloubka sedáků, výška, 
○ Průměr (u kulatých a oválných stolů), počet míst, počet nohou stolu
○ Možnosti zvednutí desky, rozložení stolu
○ Unikátnost produktu: samostatný nebo z určité série (uvést kompatibilní produkty)
○ Obecné: dekor, vzor, tvar

● Sestavy a stěny
○ Materiál: korpusu, dvířek, zad skříní, poliček atp.
○ Rozměry: šířka, výška, hloubka (lze i jednotlivých částí)
○ Velikost: počet ks v sestavě
○ Provedení: matné nebo lesklé, se zrcadlem
○ Obecné: dekor, vzor, tvar



● Věšáky a stojany
○ Rozměry: délka, výška, šířka
○ Materiál: hlavní části, háčků 
○ Umístění: volně stojící, nástěnné 
○ Určení: na oblečení, na ručníky, na klíče, na deštníky, na tiskoviny, na šperky atp.
○ Celková nosnost
○ Obecné: dekor, vzor, tvar

● Osvětlení
○ Materiál: závěsu, stínidla, nohou u lamp
○ Rozměry: průměr stínidla, výška svítidla, celková délka po zavěšení
○ Nastavitelnost
○ Použití: interiér, exteriér
○ Žárovka: LED/klasická, typ objímky, maximální příkon a barva světla, pokud jde o světlo, ve kterém si nelze libovolně 

vyměnit žárovku
○ Obecné: dekor, vzor, tvar

pozn. U osvětlení je potřeba posílat co nejpřesnější kategorii. Pouhé uvedení kategorie “Osvětlení” není pro správné zařazení do katalogu 
dostačující. Využijte tedy kategorii strom kategorií FAVI.

https://favi.cz/strom-kategorii


● Bytový textil
○ Materiál: bavlna, bavlněný satén, mikrovlákno, fleece, bambus, len atp.
○ Gramáž a poměr materiálů u výrobku
○ Rozměry: délka, šířka (i po částech: polštář, přikrývka), průměr
○ Bližší specifikace: na jednolůžko, francouzské, prodloužené, zatemňovací, hotový výrobek, metráž atp.
○ Zapínání: zip, knoflíky, bez zapínání
○ Zavěšení: s kroužky, s tunýlkem
○ Praní: v pračce, pouze ruční praní
○ Obecné: dekor, vzor, tvar

● Dekorace
○ Materiál - především materiál, který převažuje
○ Rozměry: průměr, výška, šířka
○ Obecné: dekor, vzor, tvar

● Dětský pokoj
○ Rozměry a materiály: stejné jako v případě skříní, stolů, židlí, postelí atp. 
○ Celková nosnost 
○ Obecné: dekor, vzor, tvar

pozn.: Dětské produkty je potřeba posílat s uvedenou informací, že se jedná o produkt do dětského pokoje. Využijte tedy kategorii strom 
kategorií FAVI.

https://favi.cz/strom-kategorii
https://favi.cz/strom-kategorii


● Pracovna
○ Rozměry a materiály: stejné jako v případě skříní, sestav, stolů, židlí atp. 
○ Provedení: matné nebo lesklé
○ Obecné: dekor, vzor, tvar

● Doplňky do kuchyně
○ Rozměry: šířka, výška, hloubka, průměr, objem (u nádobí)
○ Materiál, povrch
○ Určení: do kuchyně (zejména u boxů, dóz, krabiček)
○ Obecné: dekor, vzor, tvar

● Koupelna
○ Rozměry: šířka, výška, hloubka, průměr, objem 
○ Materiál, povrch
○ Určení: do koupelny (zejména u boxů, dóz, krabiček, aby byly odolné vůči vlhkému prostředí)
○ Obecné: dekor, vzor, tvar

● Zahrada
○ Rozměry: šířka, výška, hloubka, průměr
○ Materiál
○ Určení: venkovní použití (aby produkty byly odolné vůči nepříznivému počasí a změnám teplot)
○ Obecné: dekor, vzor, tvar



● Postele
○ Standardizovaný rozměr dle vel. matrace: 80x200 cm/160x200 cm/… (tyto lze aktuálně filtrovat v kategorii)
○ Konkrétní rozměry postele – šířka, délka, výška (v cm)…
○ Typ: manželská/jednolůžko
○ Materiál: masiv/kov/čalouněné/lamino/…
○ Dekor dřeva: dub sonoma/buk/borovice/smrk/…
○ Možnost rozkládání
○ S/bez úložným prostorem
○ S/bez čela
○ S/bez nožiček
○ + jakékoli další dodatečné informace 

 
● Kuchyňské linky

○ Materiál: masiv/lamino
○ Hloubka kuch. desky (v cm)
○ Délka (v cm) – lze aktuálně filtrovat do 200 cm / 200-300 cm / nad 300 cm
○ Celkové rozměry 
○ Povrch: lesklý/matný
○ Dekor dřeva
○ U rohové kuchyně typ rohu: levý roh / pravý roh
○ S/bez osvětlení
○ S/bez ostrůvku
○ + jakékoli další specifické informace (např. materiál úchytek, síla pracovní desky,…)



Jak vypadají parametry v různých 
specifikacích? 

 <PARAM>
    <PARAM_NAME>Výška</PARAM_NAME>
    <VAL>95 cm</VAL>
 </PARAM>
 <PARAM>
    <PARAM_NAME>Hloubka</PARAM_NAME>
    <VAL>45 cm</VAL>
 </PARAM>
 <PARAM>
    <PARAM_NAME>Šířka</PARAM_NAME>
    <VAL>25 cm</VAL>
 </PARAM>
<PARAM>
    <PARAM_NAME>Materiál</PARAM_NAME>
    <VAL>bavlna</VAL>
 </PARAM>
…

<g:product_detail>
    <g:attribute_name>Výška</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>95 cm</g:attribute_value>
</g:product_detail>
<g:product_detail>
     <g:attribute_name>Hloubka</g:attribute_name>
     <g:attribute_value>45 cm</g:attribute_value>
</g:product_detail>
    <g:attribute_name>Šířka</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>25 cm</g:attribute_value>
</g:product_detail>
<g:material>100 % bavlna</g:material>
<g:pattern>Pruhované</g:pattern>
<g:color>modrá</g:color>
…



Jak vypadají parametry v různých 
specifikacích? 

 <attrs>
      <a name="Hloubka">
        <![CDATA[75 cm]]>
      </a>
      <a name="Výška">
        <![CDATA[85 cm]]>
      </a>
      <a name="Šířka">
        <![CDATA[25 cm]]>
      </a>
      <a name="Materiál">
        <![CDATA[100 % bavlna]]>
      </a>
….
    </attrs>

<Attributes>
    <Attribute>
        <Attribute_name>Hloubka</Attribute_name>
        <Attribute_value>75 cm</Attribute_value>
    </Attribute>
    <Attribute>
        <Attribute_name>Výška</Attribute_name>
        <Attribute_value>85 cm</Attribute_value>
    </Attribute>
    <Attribute>
        <Attribute_name>Dekor</Attribute_name>
        <Attribute_value>buk</Attribute_value>
    </Attribute>
    <Attribute>
        <Attribute_name>Materiál</Attribute_name>
        <Attribute_value>100 % bavlna</Attribute_value>
…
</Attributes>



Pokud máte k zasílání parametrů 
dotazy, kontaktujete nás na
spoluprace@favi.cz

Další podstatné informace najdete i 
v naší nápovědě.

mailto:spoluprace@favi.cz
https://help.favionline.com/cs/?utm_source=prezentace&utm_medium=klienti-cz

