
 

 

   Údržba a čištění nábytku s čalouněním    

 
Tato stránka poskytuje základní informace jak ošetřovat nábytek s čalouněním, 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. 
 
Dodržujte prosím několik praktických zásad pro čištění čalouněných částí nábytku. 
Prašnost nepůsobí příznivě na tkaninu ani na Vás, prach proto odstraňujte pravidelným 
vysáváním. Přímé slunečné světlo škodí většině tkanin, koženek, kůží, tak i barvám, které potom 
ztrácejí svoji intenzitu, doporučuje se tedy chránit čalouněné části před přímým slunečním 
zářením. Případné skvrny odstraňte za pomocí mýdlové vody nebo neutrálním saponátem, který je 
výrobcem doporučován. Skvrny netřete, pouze odsávejte čistým savým hadříkem. Chraňte 
čalounění před ostrými předměty a sálavým teplem, nepoužívejte k čištění benzínových prostředků 
nebo rozpouštědel. 
Nedoporučuje se mokré čištění, které by se mohlo vsáknout hlouběji do čalounění, raději 
pozvěte specializovanou firmu.  
 
Dále se věnujte čištění a péči o matraci a lamelový rošt v posteli.  
Vzhledem k tomu, že tyto komponenty jsou používány denně, je nutná jejich důsledná 
Údržba, aby jste mohli využít co nejdéle jejich výhod a předností. Opět prosím dodržujte několik 
zásad jak udržet Vaši matraci v dobré kondici. Mezi ně patří především pravidelné větrání, při 
nedostatečném odvětrání může matrace vlivem pocení dokonce plesnivět a tvořit ideální prostředí 
pro roztoče. Důležité je matraci pravidelně otáčet- měnit polohu nohou a hlavy a přetočit matraci 
na druhou stranu. Naše matrace toto bez problémů umožňují. Stejnou pozornost věnujte rovněž 
ložnímu prádlu. Pokud se nám na potahu matrace vyskytnou větší skvrny nebo špína můžeme 
potah vyprat, většinou do 60 °C. 
Všechny naše matrace jsou tímto typem potahu opatřeny, díky tomu se můžete zbavit nejhoršího a 
občasným praním zamezit přemnožení roztočů a jiných škůdců, zvláště u lidí s alergickými 
příznaky.  
Důležitou součástí matrace je i lamelový rošt, který může zlepšit vlastnosti dané matrace a 
výrazně přispívá k odvětrání lehací plochy. Zbavujte rovněž rošt prachových částic pravidelným 
vysáváním a občas je dobré tento rošt omýt za pomocí mýdlové vody a řádně vysušit před 
zpětným vložením do postele. 
 
 
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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