
Péče o látky 

Typické vlastnosti výrobku  

U tmavých a intenzivních barev může dojít při otěru ke změně barevného pigmentu. U všech tkaných 
potahových látek se může objevit v průběhu užívání patina a lesklé skvrny. V případě zachycení ostrých 
předmětů může dojít k vytažení vlákna z potahového materiálu. Potahové materiály se světlými barvami 
budou vykazovat vyšší míru zašpinění než tmavé barvy. Nelze se vyhnout cizímu zabarvení např. od 
polštářů s nedostatečnou stálostí barev nebo od povrchové impregnace dřevěných částí čalouněného 
nábytku. Určitá míra blednutí barev v důsledku působení UV záření je nevyhnutelná především u 
intenzivních barev.  

Potahové materiály obsahující přírodní vlákna mají tendenci k nižší odolnosti vůči světlu. Nelze vyloučit 
mírné rozdíly v barvě a struktuře mezi jednotlivými výrobními šaržemi. Je třeba dbát na to, aby se 
zabránilo kontaktu materiálu s domácími mazlíčky nebo ostrými předměty jako jsou hračky, spony, 
šperky, které mohou poškodit materiál vytažením vlákna. Pokud dojde k zachycení předmětu, opatrně 
vlákno zatlačte zpět jemným, ale tupým nástrojem. Za žádných okolností se nepokoušejte vlákno 
vytáhnout. 

 

 

Návod k použití  

Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, chemickým čištěním 
nebo dodatečnou impregnací. Čalouněný výrobek se nesmí přetěžovat zvýšeným namáháním více 
osobami běžné hmotnosti, skákáním dětí apod. K sezení nejsou určeny područky a opěrné části dílů. 
Čalouněný nábytek není určen pro domácí mazlíčky. Pokud nemůžete zabránit kontaktu se zvířaty, 
chraňte potahovou textilii vhodným způsobem, např. překrytím ochranným povlakem. 

Návod na údržbu  

Dodržujte prosím následující doporučení: 

• Nevystavujte nový čalouněný nábytek přímému slunečnímu záření 
• Neumísťujte svůj nový čalouněný nábytek přímo před zdroj tepla 

• Zamezte kontaktu mezi Vaším čalouněným nábytkem a ostrými předměty (hračky, spony, 
šperky, zipy) 

• Vyvarujte se kontaktu potahového materiálu s nestálo barevným oblečením a riflovými látkami 
• Odstraňte prach a drobné nečistoty pomocí jemného vysávání a měkkou hubicí na čalounění 

 

Čištění  

V případě potřeby postačí jemně otřít potahový materiál bavlněným hadříkem a mýdlovou vodou 
(destilovaná voda s mýdlem). Ujistěte se, že tkanina je mírně vlhká. Nepoužívejte kožené nebo umělé 
utěrky. Nepoužívejte žádné krémy nebo čisticí prostředky. Pravidelná údržba čalouněných výrobků 



spočívá v odstraňování povrchového prachu a drobných nečistot vysavačem o nízkém výkonu s 
nástavcem na čalouněné materiály. Tekutiny nejprve odsajte přikládáním čistých bílých hadříků nebo 
papírových utěrek. K odstranění zaschlých skvrn použijte tupý plochý předmět, např. kraj ocelové 
lžičky. Nedojde-li k odstranění zaschlé nečistoty, místo navlhčete a postup opakujte. 


