
PÉČE O ZBOŽÍ

NÁVOD NA ÚDRŽBU
Veškeré zboží, které nabízíme vyžaduje standardní péči. Zde je návod na akutní odstranění některých skvrn 
na bytovém textilu a celkovou údržbu. V případě Vašeho zájmu Vám rádi zařídíme pravidelný servis (čištění 
čalounění, pravidelná péče o kožené výrobky).

PŘI AKUTNÍM ZNEČIŠTĚNÍ KŮŽE POSTUPUJTE TAKTO:
1. Nečistotu co nejrychleji odstraňte savým papírem nebo hadříkem.
2. Očištěné místo lehce setřete vlhkým hadříkem.
3. Silné nebo zaschlé nečistoty otírejte krouživými pohyby hadříkem namočeným ve vlažné převařené 

nebo destilované vodě (aby se zamezilo vápenitým skvrnám).
4. Nikdy nedrhněte useň silně na jednom místě – nebezpečí poškození povrchu!
5. Nakonec celý povrch otřete suchým hadrem.
6. Nikdy nepoužívejte odstraňovač skvrn, odlakovače a podobné přípravky.
7. Zašlé skvrny pomůže odstranit specializovaná čistírna.

Aby kůže neztratily s přibývajícími léty hodnotu (kvalitu), je třeba o ně pravidelně pečovat.

PŘI AKUTNÍM ZNEČIŠTĚNÍ BYTOVÉHO TEXTILU POSTUPUJTE TAKTO:
1. Suchý šampon naneste houbičkou na nečistotu, zbytky šampónu odstraňte vlhkým hadříkem, po směru 

vláken vykartáčujte.
2. Aby čalounění vypadalo svěže, naneste na hadřík vlhkou sůl, látku tím přetřeme a sůl později vysajeme. 

Nikdy na čalounění nepoužívejte prostředky obsahující mýdlo. Lepkavé zbytky mohou způsobit, že se 
čalounění rychleji zašpiní.

3. Čalounění je nutné pravidelně zbavovat prachu vysátím. Vždy postupujte ve směru vláken.
4. Skvrny od čokolády, bonbónů, džemu, sirupu, ocovné šťávy, kečupu, másla, majonézy, kávy, čaje, mléka 

či kosmetiky: Jemně odstraňte skvrnu a poté s Perchlorethylem z rubu vyčistěte potřísnění.
5. Oleje, mazadla - savým papírem vysušte skvrnu a poté vyčistěte z rubové strany Perchlorethylem.

PÉČE O VÝROBKY ZE DŘEVA
Aby si výrobky zachovaly co nejdéle své vlastnosti, je třeba i jim věnovat péči:
1. Skvrny setřete vlhkým hadříkem, pokud jsou mastné, naneste na vlhký hadřík prostředek na mytí nádobí 

a vyčistěte. Poté vždy místo omyjte čistou vodou.
2. Nikdy nepoužívejte prostředky obsahující brusné částice (jako písek na nádobí apod.)
3. Pro docílení vysokého lesku nanášejte pravidelně (1x týdně) prostředky pro zvýšení lesku. 

Některé tyto prostředky jsou zároveň určeny i pro odstranění prachu a udržení antistatického povrchu.


