Látkové čalounění:

Pravidelná údržba čalouněných výrobků spočívá v odstraňování povrchového prachu a drobných
nečistot výhradně vysavačem o nízkém nebo středním výkonu, opatřeným nástavcem na čalouněné
materiály. V případě použití vysokého sacího výkonu hrozí poškození čalounění. Pokud na čalounění
vznikne lokální znečištění (skvrna), bezodkladně ho odstraňte. Tekutiny nejprve odsajte přikládáním
čistých bílých hadříků nebo papírových utěrek. K odstranění zaschlých skvrn používejte jemný
kartáček a vysavač. Nedojde-li k odstranění zaschlé skvrny, místo mírně navlhčete a postup opakujte.
Většinu ulpívajících nečistot lze odstranit pomocí jemné savé houby, nebo bílé čisté bavlněné tkaniny
s použitím vlažného roztoku neutrálního mýdla. Nečistoty stírejte jemným tlakem krouživými pohyby,
tahy směřujícími od okraje ke středu skvrny, aby jste zabránili jejímu zvětšování. Textilii dočišťujte
vodou tak, aby po zaschnutí nevznikli viditelné okraje čištění. Zbylou tekutinu odsajte přikládáním
čistých bílých bavlněných hadříků nebo papírových utěrek a po úplném zaschnutí jemně
překartáčujte potahovou látku kartáčkem ve směru vlasu. Dbejte na to, aby vlhké čištění probíhalo na
povrchu a nedošlo k promáčení textilie.

Pravidelnou údržbou čalounění výrazně prodloužíte životnost potahového materiálu.
K čištění nikdy nepoužívejte násilné metody a prostředky. Nepoužívejte ostré předměty, kartáče,
brusné papíry, nevhodné pomůcky a nástroje, které by mohly výrobek nevratně poškodit.
Nepoužívejte prostředky obsahující benzin, trychloretylen či jiná rozpouštědla. Hrozí nevratné
poškození textilie i vnitřních vrstev čalounění.
Po čištění látky čistícími roztoky, nechejte čalounění před opětovným použitím důkladně vyschnout.
Nenechávejte na textilii působit drsné předměty např. nýty džín, tvrdé švy nebo drápky domácích
zvířat.
Zabraňte vystavení nábytku přímému slunečnímu světlu. Doporučuje se používání závěsů, žaluzií,
markýz apod. Přestože dnešní výrobky mají vysokou odolnost vůči světlu, neexistuje potahový
materiál, který by dlouhodobě odolal slunečnímu záření a nezměnil původní barevnost.
U textilií s vyšším vlasem se může v průběhu času a zatěžování měnit lesk, toto je způsobeno
ulehnutím vlasu a nijak to neovlivňuje užitnou hodnotu.
Před použitím čistících prostředků doporučujeme působení prostředku nejprve vyzkoušet na méně
viditelném místě.

Čalounění z přírodní usně (kůže):

Kůže (respektive useň) je přírodním, přirozeně krásným materiálem zvířecího původu se svými
typickými znaky jako jsou např. přírodní jizvy a škrábance, pigmentové skvrny, drobné oděrky nebo
vrásky. Je to velmi odolný materiál s dlouhou životností. Aby se její krása a přirozený vzhled uchoval
co nejdéle je zapotřebí o ní pravidelně pečovat a dodržovat několik doporučených zásad užívání.

Používejte pouze přípravky určené na ošetřování přírodní nábytkové usně (kůže). Všechny čistící
produkty pro ošetřování usně (kůže) vždy vyzkoušejte na skrytých místech podle návodu, abyste
zjistili, jaké změny to vyvolá. Všechny produkty používejte velkoplošně ode švu ke švu, skvrny, které
zasahují hlouběji do usně se nepokoušejte odstranit silným třením. Povrch by se tím mohl poškodit.
Nepokoušejte se nikdy odstraňovat skvrny rozpouštědly (odstraňovač skvrn, terpentýn, benzín atd.)
Useň (kůži) neošetřujte nikdy nevhodnými produkty, jako krémem na boty, kosmetickými krémy
nebo pastou na parkety.
Nevystavujte kůži přímému slunečnímu záření nebo jinému silnému zdroji světla. Kožený nábytek
neumisťujte do blízkosti tepelných zdrojů (radiátory, krby aj.). Kůže může působením těchto vlivů
vysychat nebo vyblednout a může dojít k následnému lámání či praskání kůže.
Tělesný pot bývá výrazně agresivní a působí velmi negativně na přírodní useň (kůži).
Čerstvé skvrny a znečištění odstraňujte ihned za pomoci navlhčené utěrky nebo houby. Houbu
namočte v destilované vodě a krouživými pohyby jemně, bez většího tlaku, skvrnu otírejte. Poté
pečlivě vysušte bavlněnou utěrkou. Přebytečnou tekutinu vysajte papírovým kapesníkem.
Na kožené čalounění nikdy nepokládejte noviny a časopisy. Novinové barvivo může proniknout do
struktury kůže a způsobit její zabarvení.
K sezení používejte místa k tomu určená a střídavě užívejte všechna sedací místa, aby se předešlo
rozdílům ve vzhledu kůže a tvrdosti jednotlivých sedáků.
Optimální klimatické podmínky pro kožený nábytek jsou: vlhkost vzduchu 50 až 75 % a teplota
vzduchu 10 až 25 %
Kompletní čištění a impregnaci sedací soupravy provádějte 2 až 4x ročně (podle intenzity užívání)

