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Úvodní slovo
Pro údržbu produktů je vyžadována jednoduchá péče, která pomůže co nejvíce udržet
původní vzhled materiálů. Samozřejmé je však u každého materiálu i produktu jeho
přirozené stárnutí, které je možné správnou údržbou a pravidelnou péči zpomalit.
Věnujte proto prosím pozornost správné údržbě.
Správný postup údržby má uvedený každý produkt v příbalovém letáku. Pokud není
přibalen, vyžádejte si jej u nás, případně Vám s údržbu rádi poradíme.

Upozornění
Každý produkt používejte v souladu s návodem a udržujte jej i všechny jeho součástí
podle pokynů výrobce a těchto instrukcí. Na případné reklamace ohledně nesprávné
údržby nemůže být brán zřetel. V případě nejasností ohledně použití, materiálů na
Vašem produktu či údržby nás neprodleně kontaktujte.

Varování
Veškeré elektrické přístroje před jejich údržbou odpojte od přívodu elektrické energie,
z hodin a budíků vyndejte baterie!

1 – PLAST
Čištění
Používejte bavlněný hadřík navlhčený v mýdlové vodě nebo tekutém čisticím
prostředku, nejlépe ředěném vodou. Nepoužívejte přípravky obsahující aceton,
trichlorethylen, amoniak nebo jiné leptavé prostředky na čištění plastu. Vyhněte se
ethyl alkoholu, který zmatňuje povrch plastu.
Doporučujeme používat vždy navlhčený bavlněný hadřík pro zajištění prevence
plastových povrchů již od začátku, jelikož statická elektřina přitahuje prach. Vyhněte
se také drsným čisticím prostředkům, jako jsou čisticí prášky a krémy, drátěnky a
hrubé látkové houbičky.
POLYKARBONÁT - doporučujeme použít SCREEN CLEANER (antistatický čistič na LCD
obrazovky bez obsahu alkoholu). Nastříkejte prostředek na bavlněný hadřík (nikdy
nestříkat přímo na produkt), vyčistěte produkt a vyleštěte. Nepoužívejte hadřík z
mikrovlákna!
POLYPROPEN/POLYPROPYLEN – mýdlová nebo čistá vlažná voda, doleštění suchou
utěrkou.
Před použitím čisticích přípravku je lepší produkt očistit suchou utěrkou od prachu a
prostředek používat pouze na doleštění.

Použití výrobků z plastu
Plastové materiály jsou tvrzené a tudíž odolné vůči poškrábání, přesto se vyhněte
kontaktu ostrých předmětů, které mohou plastové povrchy poničit stejně jako dřevěné
či kovové. Nepokládejte velmi horké talíře nebo hrnce přímo na povrch produktu, ale
vždy použijte látku nebo podložku.

2 – DŘEVO

Čištění
Používejte měkký navlhčený kus látky. Nepoužívejte alkohol nebo jiné odstraňovače
skvrn. Pro hlubší čistění použijte jemný tekutý čisticí prostředek. Povrch dobře vysušte
měkkým kusem látky. Nepoužívejte přípravky obsahující aceton, trichlorethylen nebo
amoniak.
Použití
Vlhkost v dřevěných materiálech může způsobovat vyvýšeniny, které jsou normálním
projevem přírodních materiálů. Vyvarujte se dlouhodobému vystavení vlhku či vodě,
udržujte stálou pokojovou teplotu a vlhkost (40 až 60 % relativní vlhkost prostředí při
18 až 22°C). Dřevěný nábytek a bytové doplňky vystavené dlouhodobě rozdílným
teplotám či vlhkosti mohou vést k poškození, na které se nevztahuje reklamace.
Mírná barevná odlišnost jednoho kusu dřeva od druhého je normálním jevem a časem
zmizí. Dřevo může časem změnit barevnost (dochází k tomu přirozenou změnou
struktury na světle). Předejít tomuto respektive zpozdit tuto změnu barevnosti je
možno tím, že nebudeme povrchy situovat do místa přímého či vysokého slunečního
záření. Doporučujeme také nezakrývat dlouhodobě dřevěné části.
Návod k ošetřování povrchu olejovaného nábytku
Na plochách jsou použity přibarvené šelakové základy a následně je plocha dokončena
olejovou politurou. Tím je dosažen požadovaný vzhledový efekt a poskytnuta dřevu
základní ochrana proti nečistotě a vlhkosti. Plochy jsou po velmi krátkou dobu odolné
proti vodě a jiným tekutinám (cca 1 minutu). Nejsou odolné proti páře.
Běžné čištění lze provádět hadříkem jemně zvlhčeným slabou mýdlovou vodou. Lze
použít i tekuté mýdlo - cca 3 kapky na šálek vody. Doporučujeme použít měkký hadřík
z materiálu nepouštějícího vlákna, například fleecové utěrky. V žádném případě se
nesmí použít koncentrovaný nebo abrazivní čisticí prostředek (čisticí pasty, kaše,
prášky a jiné látky schopné poškrabat plochu).
Pro oživení a ošetření opotřebených ploch nábytku se doporučuje vosko-olejová
politura. Ta se nanese slabě hadříkem a po několika minutách se přebytek setře
suchým flanelovým hadříkem až do dosažení rovnoměrně matné plochy.

Lakované a mořené dřevo

Ve srovnání s naolejovaným dřevem se lakované a mořené dřevo snáze čistí a
nevyžaduje žádnou údržbu.
Pro každodenní péči se doporučuje nábytek očistit měkkým hadříkem. Lakované a
mořené dřevo lze čistit měkkým hadříkem namočeným do jemného roztoku vlažné
vody a univerzálního čisticího prostředku. Vždy sledujte strukturu dřeva a vždy ihned
po vyčištění osušte měkkým suchým hadříkem.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a agresivní čisticí prostředky, protože by se
tím poškodil povrch lakovaného nebo mořeného dřeva. Nevystavujte dřevěný nábytek
přímému slunečnímu světlu, nadměrnému teplu nebo vlhkosti.

3 – LAMINÁT
Laminát je odolný a bezúdržbový materiál. Laminát lze čistit měkkým hadříkem
namočeným v jemném roztoku vlažné vody a univerzálním čisticím prostředkem. Po
vyčištění vždy otřete suchým měkkým hadříkem.

4 – LINOLEUM
Pravidelné čištění se provádí měkkým hadříkem namočeným do jemného roztoku
vlažné vody a univerzálního čisticího prostředku.
Na povrch neumisťujte ostré předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání povrchu.
Doporučujeme používat trivety nebo podložky pod květináče, vázy, šálky atd.

5 – MRAMOR
Mramor se používá jak pro výrobky osvětlení, tak pro nábytek. Přírodní materiál nabízí
výrazný a exkluzivní vzhled a dvě položky nikdy nebudou vypadat stejně.
Mramor použitý na stolních deskách je ošetřen tmelem, díky kterému je deska stolu
odolnější vůči skvrnám než neošetřený mramor. Důrazně se však vždy doporučuje
používat podložku a nepokládat sklenice nebo šálky s tekutinami přímo na
mramorovou desku stolu. Jako přírodní materiál, mramor je citlivý na kapaliny a pokud
nebude okamžitě odstraněn, rozlité kapaliny zanechají na skle stolní skvrny.

Pro každodenní péči a čištění se doporučuje použít speciálně vyvinutý čisticí
prostředek na kámen nebo mramor. Doporučuje se také opětovné ošetření desky
stolu přibližně každý druhý měsíc pomocí vhodného ošetřujícího prostředku
vyvinutého speciálně pro kámen nebo mramor.
Mramor použitý na výrobky pro osvětlení nemá žádnou povrchovou ochranu, a proto
je více vystaven skvrnám a značkám. Pokud je to možné, doporučuje se čistit mramor
na světelných produktech měkkým suchým hadříkem. V případě potřeby přísnějšího
čištění použijte čisticí prostředek speciálně vyvinutý pro kámen nebo mramor.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní čisticí prostředky na mramor,
protože by to trvale poškodilo povrch.

6 – PORCELÁN
Denní čištění produktů z porcelánu se nejlépe provádí suchým měkkým hadříkem. Je-li
nutné provést důkladnější čištění, doporučuje se použít měkký hadřík v kombinaci se
standardním čisticím prostředkem. Menší produkty nedoporučujeme dávat do myčky.

7 – BETON
Výrobky můžete čistit zcela běžně, třeba houbičkou a odmašťovacím prostředkem.
Zakázáno je používání louhů a abrazivních čisticích prostředků a materiálů, jako jsou
písky, brusné pasty nebo drátěnky. Beton nedoporučujeme dlouhodobě vystavovat
zároveň vlhkému a kyselému prostředí.

8 – KOV
Čištění
Běžná skvrna na ocelových nebo hliníkových materiálech, ať už jsou přirozené nebo
lakované, by měla jít odstranit vlažnou vodou a čisticím prostředkem s použitím
měkkého a navlhčeného kusu látky nebo houbičky. Nepoužívejte čisticí prášky a
krémy, drátěnky a hrubé houbičky, které mohou způsobit poškrábání materiálu. Také
se vyhněte použití čisticích prostředků obsahujících chlor nebo jeho deriváty jako je
bělidlo.

Použití
Předcházejte tomu, aby kovové materiály přišly do kontaktu s grapefruitovou šťávou,
kolovými a jinými slazenými nápoji, solí, kávou vínem a podobně. Tyto mohou způsobit
neodstranitelné skvrny. K odstranění černých stop na hliníkových podnožích, jsou
doporučeny produkty, které byly speciálně vyvinuty pro ocelové povrchy nebo laky na
auta.

LAKOVANÝ A PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ KOV
Většina svítidel má lak nebo povrch potažený práškem (práškově lakovaný postřik
barvou). Tyto povrchy jsou odolné, nevyžadují žádnou údržbu a nabízejí nekonečnou
paletu barev, textur a lesku.
K čištění lakovaných a práškově lakovaných povrchů se doporučuje používat pouze
suchý měkký hadřík, ale v případě nutnosti přísnějšího čištění je možné opatrně
nanést měkký hadřík namočený ve vlažné vodě. Po čištění vždy osušte měkkým
suchým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní čisticí
prostředky na lakované povrchy nebo povrchy pokryté práškem, protože by to mohlo
povrch trvale poškodit.
NEREZOVÁ OCEL
Ušlechtilá ocel se používá jak na výrobky osvětlení, tak na nábytek v lesklém nebo
saténovém provedení. Nerezová ocel je klasický silný korozivzdorný materiál, který
nevyžaduje žádnou ochranu povrchu a během času nezmění vzhled.
Na výrobky z nerezové oceli pro každodenní péči používejte pouze měkký suchý
hadřík. Čištění nerezové oceli by mělo být prováděno pouze čisticím prostředkem
speciálně pro nerezovou ocel. Postupujte podle pokynů na obalu. Čisticí prostředky,
které nebyly vyvinuty speciálně pro nerezovou ocel, mohou trvale poškodit povrch
nerezové oceli a nikdy by se neměly používat.

MOSAZ A MĚĎ
Mosaz a měď se používají jak pro výrobky osvětlení, tak pro nábytek v leštěném nebo
saténové povrchu. V závislosti na produktu mohou být mosaz a měď potaženy
transparentním lakem nebo ponechány bez úpravy. Potahovaná mosaz a měď se

nezmění postupem času, zatímco nepotahovaná mosaz a měď vyvinou v průběhu
času jedinečnou a krásnou patinu, která výrobku dodá charakter.
Při každodenním čištění mosazi a mědi se doporučuje používat pouze suchý měkký
hadřík.
K odstranění skvrn je možné opatrně použít měkký hadřík s vlažnou vodou. Po čištění
vždy osušte měkkým suchým hadříkem. Pro každodenní čištění nepotahované mosazi
a mědi se doporučuje používat pouze suchý měkký hadřík. V případě, že není
požadována patina materiálu, může být materiál pravidelně čištěn a leštěn pomocí
specifikací detergentu pro mosaz a měď.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní čisticí prostředky na
pokovenou a nepotahovanou mosaz a měď, protože by to trvale poškodilo povrch.

9 – SKLO
Denní čištění skla se nejlépe provádí suchým měkkým hadříkem. Je-li nutné provést
důkladnější čištění, doporučuje se použít měkký hadřík v kombinaci se standardním
čisticím prostředkem na sklo a poté jej osušit měkkým suchým hadříkem.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky na sklo, protože by to poškodilo povrch.
Křišťálové sklo umývejte v teplé nebo vlažné vodě. Nikdy ve vroucí vodě, v níž mohou
sklenice prasknout. Pokud je sklenice zašpiněná od běžného nápoje jako je víno,
zpravidla je dostačující sklenici opláchnout ve vodě, nechat okapat, otřít a vyleštit.
Chcete-li použít mycí prostředek, vyberte takový, který neobsahuje písek. Mohl by
sklenici poškrábat. Navíc je nutno důsledně dbát na to, aby po mytí nezůstaly na
sklenicích zbytky mycích prostředků a saponátů.

10 – TEXTIL
V naší nabídce jsou stovky různých textilií od desítek výrobců. Doporučujeme držet se
obecných instrukcí výrobce uvedených na produktu. Pokud nebyly instrukce ohledně
pravidelné údržby a čištění přibaleny, kontaktujte nás, pošleme Vám instrukce
vztahující se přímo na Vámi vybranou textilii. Instrukce uvedené níže jsou tak obecné a
nemusí odpovídat Vašemu materiálu.

Čalouněné části nábytku
Životnost látky zvýšíte pravidelným ošetřením a čištěním. U všech potahových látek
doporučujeme čistit skvrny před jejich zaschnutím, zvyšuje se tím účinnost čištění.
Potahové látky ošetřujte pouze k tomu určenými prostředky. Skvrny netřete, pouze
odsávejte čistým hadříkem. Tkaninu nečistěte kartáči s drsným povrchem, k čištění
používejte jemný kartáč a savou houbu. Prach z čalouněných částí nábytku odstraňte
jemným kartáčem nebo pomocí vysavače. Při větším znečištění použijte suchou pěnu
nebo čistič na čalounění. Doporučujeme provádět šamponování pěnou tak, aby pěna
nepřišla do styku s dřevěnými částmi výrobku. Dbejte na to, aby se roztok nevtlačoval
do tkaniny a nepromáčel ji. Šamponování provádějte přesně podle pokynů výrobce
saponátových prostředků na nábytek. Potahovou látku čistěte po směru vlasu (nikdy
nečistit krouživými pohyby kartáčkem), neperte (větší množství vody může
znehodnotit výrobek), nežehlete. Čalounění typu mikroplyše lze čistit jemným
kartáčováním a velmi jemným šamponováním. Pokud skvrny po čištění nezmizí,
obraťte se na specializovanou firmu pro chemické čištění.
Sametové látky
Na pravidelné čištění je velmi dobrý kousek jiného sametu, který si navlhčíme vodou.
Tímto kouskem látky vždy třeme požadované místo proti směru vláken. Můžete ale
vyzkoušet také jemnou houbičku. Aspoň jednou za rok je dobré využít speciálního
čistícího prostředku na samet. Následně je potřeba sametový materiál důkladně
vykartáčovat. Protože v sametu rádo ulpívá spoustu chloupků a různých nečistot, je
dobré je odstraňovat pomocí lepícího válečku. Ten můžete znát třeba na čistění
sametového oblečení, kde je také nezbytný.
Impregnace
Pro zvýšení ochrany potahové látky lze též nechat provést impregnaci s tzv.
protišpinivým efektem (provádí specializovaná firma). V současnosti se u většiny
látek, které se používají pro čalounění, nedoporučuje čištění běžným praním. Díky
impregnaci se znečištění udržuje pouze na povrchu materiálu a nepronikne do
struktury vlákna. Pravidelná údržba takto ošetřených textilií je pak velmi snadná - v
případě polití se skvrna se na látce buď vůbec nevytvoří - tekutina zůstane na povrchu
a dá se odsát papírovým ubrouskem nebo se koncentruje do jednoho bodu a dá se
snadno odstranit pomocí vlhké houby nebo bavlněné utěrky. Obdobně to platí i pro
jiná znečištění nábytku. Impregnace zároveň zabraňuje oděru a opotřebování
materiálu (prodlužuje životnost látky), pronikání prachu do hloubky, chrání proti
roztočům. Vytváří na povrchu látky neviditelnou vrstvu, kterou nelze poznat čichem
ani dotekem. Nemění kvalitu ani barvu materiálu a nijak neomezuje jeho prodyšnost.

Impregnace nechrání proti obarvení. Organické znečištění je nutné odstranit okamžitě

11 – KŮŽE
Kožený nábytek neumísťujte příliš blízko ke zdrojům sálavého tepla. Vzdálenost mezi
ním a zdrojem tepla by měla být minimálně 30 cm. Kožený nábytek také chraňte před
přímým slunečním světlem a před přímým kontaktem s vodou. V případě potřísnění,
vodu neutírejte, jen ji vysajte houbou. Kůži udržujte bez prachových částic. Jednou
týdně prach vysajte a přetřete mírně vlhkým bavlněným hadříkem. Dojde-li ke
znečištění, nečistotu neodstraňujte mechanicky ani nepůsobte při čištění tlakem.
Běžné čisticí a chemické prostředky mohou způsobit škodu, používejte proto jen
garantované čisticí prostředky např. Leather Master. Doporučujeme pravidelné
používání přípravku Leather Protection Cream. Zachováte tím měkkost a vzhled
nábytku.

12 – VLNA
Vlna je přírodní materiál a díky jejím vlastnostem mají vlněné koberce vysokou
životnost, jsou odolné a nehořlavé. Struktura vlněných vláken udržuje nečistoty a
prach na povrchu vlákna, a tím tak napomáhá snadnějšímu odstranění nečistot při
pravidelné údržbě.

U vlněného koberce si ale musíme dát pozor na následující problémy:
Většina čisticích prostředků, určených pro syntetické koberce, není vhodná pro čištění
a údržbu vlněných koberců. Pokud obsahují navíc bělicí přísady a optické zjasňovače,
může dojít jejich použitím k poškození vlněného koberce.
Vlna je schopná absorbovat velké množství vody oproti syntetickým materiálům.
Vysychání vlněných koberců trvá delší dobu, může dojít ke smršťování koberců. Proto
je důležité při čištění vlněné koberce nepromáčet, ale naopak co nejvíce vody z
koberce dostat pryč.
Vlněné koberce jsou náchylné ke změnám zabarvení, proto by se neměly vystavovat
přímému slunečnímu záření, a to ani při sušení po mokrém čištění. Koberce z vlny jsou

náchylné vůči vysokým teplotám, proto při použití horké vody může dojít k jejich
smršťování nebo k poškození vlákna koberce.
Čištění vlněných koberců
Vlněné koberce by měly být pravidelně vysávány alespoň 1-2x týdně. Ideální je však
suché vysávání častěji, pokud koberec používáme často, tak klidně i každý den.
Suchým vysáváním odstraníme pevné nečistoty a prach, což zabrání dalšímu
možnému znečištění koberce, prodloužíme tak intervaly mezi důkladným mokrým
čištěním.
Suché vysávání můžeme provádět i vysavačem s rotačním kartáčem, ale musíme si
dávat pozor, aby nedošlo k poškození koberce, je proto vhodnější nastavit kartáč výše,
aby se koberce dotýkal pouze mírně. Vysavač s rotačním kartáčem napomáhá
důkladnějšímu odstranění nečistot i z hloubky koberce.
Při použití čisticích prostředků je důležité použít takové, které jsou přímo určeny pro
vlněné koberce. Příliš kyselé přípravky mohou způsobit poškození vláken nebo
poškození zabarvení koberce, alkalické prostředky mohou způsobit zhnědnutí vláken
koberce. Vhodné čisticí prostředky by měly být pH neutrální a neměly by obsahovat
ani žádná bělidla, barviva nebo optické zjasňovače.
Důkladné čištění vlněných koberců by mělo být prováděno alespoň 1x za dva roky.
Doporučujeme provádět čištění profesionálními firmami, které mají odpovídající
technické vybavení i vhodné čisticí prostředky a odstraňovače starých skvrn. Jen tak
dosáhneme maximálního odsátí čisticího roztoku a zamezíme vysokému promáčení
koberce a následnému možnému vzniku plísní v koberci.
Odstraňování skvrn z vlněných koberců
V případě vzniku skvrny musíme jednat co nejrychleji a skvrnu neprodleně odstranit.
Skvrnu odsajeme co nejvíce čistou utěrkou. Poté zbytek skvrny odstraníme přiložením
a zatížením čisté bavlněné utěrky, kterou namočíme ve vlažné vodě, nebo použijeme
roztok složený ze tří dílů vody a jednoho dílu bílého octa (nepoužívejte běžný ocet,
který může obsahovat barviva). Po odstranění skvrny místo vysušíme přiložením čisté
suché utěrky.

