
 

 

               Údržba a čištění nábytku   

 
Tato stránka poskytuje základní informace jak ošetřovat nábytek, aby se uchoval dlouho stejně 
krásný jako při nákupu. Pro zachování estetických a užitných vlastností nábytků je nezbytná 
pravidelná péče a údržba, předejte tím jeho předčasnému opotřebení a případně i jeho 
znehodnocení. Pravidelnou péčí přispějete k prodloužení jeho životnosti. 
 
Nejsnazší bývá čistění laminovaného nábytku. Je možné provádět vodou z běžnými 
saponátovými prostředky ( JAR, PUR apod.) Je důležité, aby nedocházelo k zatečení vody 
do míst spojů jako otvory na kování, výřezy, hrany apod. Důležité je potom vyčištěnou plochu do 
sucha vytřít. Nepoužívat čisticí prostředky a tkaniny obsahující abrazivní částice, které by mohli 
poškrábat povrch  
 
Mnohem opatrnější musíte být u dýhovaného nábytku a nábytku z masivního dřeva.  
Zde patří mezi základní pravidla:  
 - ochrana před vlhkostí (polití tekutinou, zalévání květin v těsné blízkosti)  
 - ochrana před přímým teplem (umístění v blízkosti radiátorů nebo krbových kamen) 
 - ochrana před mechanickým poškozením (různé poškrábání povrchu a zatěžování) 
Zejména nebezpečné mohou být mokré nádoby zanechávající známá nehezká kolečka.  
Pokud nezasahují příliš do hloubky, dají se odstranit přeleštěním speciálními k tomu určenými 
prostředky. I dýhovaný nábytek můžete v případě potřeby omýt vodou, jejímu působení nesmí být 
vystaven příliš dlouho.  
 
U nábytku z masívu  záleží jaký druh dřeva je použit a jakým způsobem je  povrch upraven. Naše 
firma obvykle dokončuje polyuretanovými laky, kde můžete využít naše zásady pro ošetřování 
nábytku z masívu.  
K odstranění prachu a lehkého znečištění použijte jemný hadřík z materiálu nepouštějící vlákna, 
může být slabě navlhčený, vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou plochu lehce 
otřete a vytřete do sucha. Při vytírání nepoužívejte silný tlak a zaměřte se na odstranění vlhkosti 
z pórů tahy v jejich směru. 
Při větším znečištění použijte přípravek vhodný na dřevěné plochy, je nutno dodržovat návod 
výrobce. Doporučujeme Vám vyzkoušet si raději takový prostředek před použitím nejprve na méně 
viditelné ploše.  
Nepoužívejte prostředky obsahující abraziva, brusné a leštící pasty a jiné látky schopné poškrábat 
povrch. 
U nábytku z masívu se dá opravit i poměrně velké poškození, přebroušením, použitím speciálního 
tmelu, přelakováním apod. To už jsou však činnosti nad rámec běžné údržby.   
 
Závěr   
-  nábytek  nesmí přicházet do styku s vodou, nebo být umístěn do vlhkého prostředí  
-  nepoužívejte nikdy parní čističe nebo tekoucí vodu z hadice  
-  u zboží nebo dílů, k nimiž je přiložen návod na použití a ošetřování přímo od výrobce se   
   řiďte jejich pokyny.                          
-  veškerý nábytek je svou konstrukcí a použitími materiály určen pro použití do         
   domácností, nikoliv pro komerční použití s nadměrným namáháním a zvýšeným     
   provozem.   

Děkujeme Vám za nákup našich výrobků a přejeme, aby Vám dlouho a 
dobře sloužily.  
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