
 Návod na používání a  ošetřování nábytku 

 Obecná pravidla používání a ošetřování 

 K  odstranění  prachu  a  lehkého  znečištění  nábytku  použijte  hadřík  z  materiálu  nepouštějícího  vlákna 
 (např.  bavlna,  mikrovlákno  nebo  jelenice),  velmi  slabě  navlhčeného  vodou  s  několika  kapkami  čirého 
 saponátu  na  nádobí  na  vlhkost  odpovídající  vlhkosti  lidské  ruky.  Ošetřovanou  plochu  nábytku  otřete 
 lehce,  nikoliv  však  až  do  mokra,  a  okamžitě  poté  vytřete  nábytek  do  sucha  suchým  hadříkem.  Při 
 vytírání  matných  ploch  nepoužívejte  silný  tlak  na  hadřík,  jinak  by  mohlo  dojít  k  nevratnému  vyleštění 
 ploch nábytku. 

 Při  silnějším  znečištění  lze  použít  větší  množství  saponátu,  nikoliv  však  koncentrovaného.  Nábytek 
 musí  být  ošetřován  bez  použití  tlaku  a  následně  očištěn  hadříkem  s  čistou  vodou.  Ta  musí  být 
 okamžitě  setřena  suchým  hadříkem.  U  dokončení  nábytku  na  otevřené  póry  je  třeba  zejména 
 odstranit vlhkost z pórů, a to vytřením suchým hadříkem tahy ve směru pórů. 

 Při  použití  ostatních  komerčních  prostředků  na  čištění  nábytku  je  nutno  dodržovat  návod  výrobce. 
 Doporučujeme  Vám,  abyste  si  takový  prostředek  před  použitím  nejprve  vyzkoušeli  na  méně  viditelné 
 ploše  nábytku.  Použití  olejových  politur,  oživovacích  olejů  a  jiných  přípravků  obsahujících  oleje 
 nedoporučujeme  ani  na  nábytek  lakovaný  matným  lakem,  neboť  dojde  k  jeho  nerovnoměrnému 
 vyleštění.  Čistící  prostředky  nesmí  obsahovat  polymery.  Rovněž  nesmí  být  použity  prostředky 
 obsahující  abraziva  (brusné  a  leštící  pasty,  prášky  a  jiné  látky  schopné  poškrábat  plochu  nábytku). 
 Změna  textury,  drobné  odchylky  v  barvě  a  přirozené  růstové  vady  u  dřevěných  částí  nábytku  nejsou 
 závadou,  ale  naopak  dokladem  přírodního  charakteru  dřeva.  Barevné  odlišnosti  dřevěných  částí  jsou 
 způsobeny rozdílnou schopností dřeviny absorbovat dokončovací materiál. 

 Záruka  se  nevztahuje  na  vady  vzniklé  přirozeným  opotřebením  nábytku,  dlouhodobým  vystavením 
 vody,  vystavením  teplotě  nad  35°C,  vysokou  vlhkostí  nad  60  %,  či  naopak  vlhkostí  pod  40%,  vysokým 
 výkyvům  vlhkostí  či  teplot,  působení  alkoholu,  dlouhodobým  působením  slunečního  světla,  které  má 
 vliv  na  změnu  barevného  odstínu  dřeva,  nesprávnou  údržbou,  neodbornou  manipulací  či 
 nepřiměřenými  zásahy  a  čištěním  v  rozporu  s  tímto  návodem  či  používání  v  rozporu  s  tím,  k  čemu 
 jsou  prvky  běžně  určené.  Odkládání  horkých,  chemicky  reaktivních,  hmotnostně  nevyhovujících  a 
 hrubých  předmětů  je  zakázáno.  Neposunujte  po  plochách  těžší  předměty  s  ostrými  hranami  a  drsným 
 povrchem.  Na  pracovních  plochách  používejte  vhodné  podložky.  Vyvarujte  se  nárazu  tvrdých 
 předmětů do ploch a hran. Dále je nutné respektovat mechanické dimenze nábytkového kování. 

 Užívání interiérových částí 
 Interiér  smí  být  užíván  pouze  k  účelu,  k  jakému  byl  vyroben  a  určen,  a  který  je  obecně  znám.  Tomuto 
 účelu  je  uzpůsobena  jeho  konstrukce  a  dimenzování.  Pokud  by  uživatel  užíval  nábytek  a  truhlářské 
 konstrukce  k  jinému  účelu,  než  který  se  u  nábytku  a  truhlářských  konstrukcí  obecně  předpokládá, 
 výrobce neručí za škody vzniklé takovýmto užíváním. 

 Nevhodně používaný nábytek 

 Neodpovídáme  za  škody  vzniklé  zejména  z  poškození  způsobené  vodou,  znečištěním  nebo 
 nevhodným  čištěním.  Poškození  způsobené  zvýšenou  nebo  sníženou  vlhkostí  prostředí  místností  s 
 nábytkem.  Mechanická  poškození  nárazem,  nesprávným  používáním  nebo  nesprávným  nastavením 
 výšky.  Mechanická  poškození  nadměrným  dynamickým  zatěžováním  nebo  hrubým  zacházením. 
 Používání  výrobku  jiným  způsobem,  než  ke  kterému  je  určen.  Výrobek  může  být  užíván  jen  k  účelům, 
 pro které je navržen. 



 Nesedejte,  nestoupejte  a  nevěšte  se  na  stolový  nábytek,  skříňky,  kontejnery,  parapetní  desky,  police 
 apod.  Nepřetěžujte  nábytek.  Pokud  není  v  dokumentaci  uvedeno  jinak,  nosnost  jednotlivých  polic  je 
 15kg/jednu  polici,  do  maximální  délky  60  cm,  nad  60  cm  nosnost  polic  bez  podpěr  úměrně  klesá.  U 
 zásuvek  skříní,  kontejnerů  a  výsuvných  rámů  je  povolené  zatížení  15  kg  (pokud  není  uvedeno  jinak). 
 U  malých  zásuvek  stolů,  nočních  stolků  a  výsuvných  polic  je  povolené  zatížení  10  kg.  Ve  výrobcích 
 neskladujte  chemické,  zapáchající  nebo  jinak  agresivní  látky,  pokud  k  tomuto  účelu  nejsou  vysloveně 
 určeny /např. speciální laboratorní nábytek/. 

 Pravidla používání a ošetřování pro konkrétní materiály, která jsou nadřazena obecným 
 pravidlům nebo je doplňují 

 Výrobky s laminovanými povrchy (DTDL) 
 K  nutnému  čištění  by  měly  být  použity  šetrné  čisticí  prostředky,  jež  neobsahují  žádné  abrazivní 
 částice, neboť tyto by mohli zapříčinit změnu stupně lesku a tvorbu škrábanců. 

 Výrobky s povrchovou úpravou umakart, laminát, HPL, kompaktní desky 
 Materiály  jsou  lehce  udržovatelné  a  čistitelné.  Malá  znečištění  se  dají  zpravidla  odstranit  utřením 
 měkkým,  čistým  hadříkem  a  teplou  vodou  s  přidáním  mýdla  nebo  běžného  čistícího  neabrazivního 
 prostředku  například  saponátu.Rozsáhlejší  znečištění  lze  odstranit  běžnými  rozpouštědly  na 
 organické bázi, jako je aceton, líh, benzín apod. 

 Výrobky z masivu/překližky a/nebo z masivních dýh 
 Dřevo  je  přírodní  materiál  proto  při  kolísání  teploty  a  tlaku  podléhá  změnám.  Na  dřevo  má  nepříznivý 
 vliv  nadměrné  vlhko,  teplo  a  sluneční  záření,  při  rozmisťování  nábytku  v  interiéru  zvážíme  dostatečný 
 odstup  od  těchto  škodlivých  zdrojů.  Základem  pro  dlouhou  životnost  masivního  nábytku  je  prevence. 
 Proto  neumisťujte  výrobky  z  masivu  blízko  tepelným  zdrojům  jako  jsou  kamna,  ani  blízko  zdrojům 
 odstřikující  vody,  nevystavujte  je  přímému  slunečnímu  svitu,  Nepokládejte  na  ně  horké  kovové, 
 litinové  a  podobné  nádobí.  Nepokládejte  na  ně  jídlo.  Čištění  provádějte  suchým  hadříkem,  nanejvýš 
 mírně navlhčeným s následným okamžitým přetřením suchým hadříkem 

 Výrobky s povrchovou úpravou lakováním 
 Nábytek  vyrobený  z  přírodních  materiálů  jako  je  masiv  nebo  dýhovaná  DTD  časem  mění  barvu  v 
 závislosti  na  množství  světla  a  v  závislosti  na  chemických  změnách  ve  dřevě.  Po  dlouhodobém 
 zakrytí  některých  částí  nábytku,  dojde  k  rozdílu  barevnosti  mezi  zakrytou  částí  a  nezakrytou.  U 
 nábytku  vyrobeného  z  přírodních  materiálů  jako  je  masiv  nebo  dýhovaná  DTD,  který  je  lakován 
 barvou  může  dojít  k  vykreslení  spojů  dýh,  masívních  lamel  nebo  prasklinkám  těchto  spojů  v  závislosti 
 na  chemických  změnách  ve  dřevě  a  z  důvodů  změn  vlhkosti  prostředí.  Tyto  změny  nejsou  důvodem  k 
 reklamaci  nábytku.  K  odstranění  prachu  a  lehkého  znečistění  nábytku  použijte  hadřík  z  materiálu 
 nepouštějícího  vlákna  navlhčeného  velmi  slabě  vodou  s  malou  příměsí  saponátu  na  nádobí  na 
 vlhkost  odpovídající  vlhkosti  lidské  ruky.  POté  jemně  přetřete  suchým  hadříkem.  Při  silnějším 
 znečištění  lze  použít  větší  množství  saponátu,  nikoliv  však  koncentrovaného.  Nábytek  musí  být 
 ošetřován  bez  použití  tlaku  a  následně  očištěn  hadříkem  s  čistou  vodou.  Ta  musí  být  okamžitě 
 setřena suchým hadříkem. 

 Výrobky s povrchovou úpravou olejováním 
 Dřevěné  části  nábytku  jsou  již  z  výroby  ošetřeny  kvalitními  přírodními  oleji.  Přesto  je  potřeba  dřevo 
 pravidelně  ošetřovat,  aby  si  uchovalo  krásný  vzhled  a  aby  bylo  odolné  vlivům  prostředí.  Údržba 
 povrchů  s  úpravou  olejem  je  stejná  jako  při  lakovaném  nábytku.  Nesmí  být  čištěno  saponáty,  které 
 vymývají  olej  a  vosk  z  materiálu.  V  tomto  případě  hrozí  narušení  povrchové  celistvosti  nátěru  a 
 poškození  dřeva  vodou  a  mechanickým  užíváním.  Pro  čištění  používejte  výhradně  prostředky  určené 
 pro  olejové  nebo  voskované  povrchy  a  držte  se  návodu  výrobce.  Pro  oživení  povrchu  je  doporučeno  v 



 případě  potřeby  opakovat  nános  olejové  vrstvy.  Musí  být  dodrženo  stejné  nebo  podobné  složení  oleje, 
 tvrdooleje nebo případně vosku. 

 Plexisklo 
 Výrobky  z  plexiskla  se  nesmí  čistit  lihem,  protože  může  časem  dojít  k  destrukci  materiálu  a  k  bílým 
 skvrnám. Případné znečištění lepidlem, fixem atd. lze odstranit technickým benzínem. 

 Výrobky z požárně odolných materiálů 
 Výrobky  z  grenamatu  a  podobných  materiálů  jsou  vyrobeny  za  účelem  zajištění  požární  odolnosti. 
 Vlastnosti  takových  materiálů  a  z  nich  vyrobených  výrobků  neumožňují  dodatečné  zatěžování  a  jiné 
 vystavování,  které  by  vedlo  k  dodatečnému  namáhání  spojů  ve  výrobku,  na  kotvení  a  na  uchycení 
 kování ve výrobku. 

 Umělý kámen 
 Nekrájejte  nožem  přímo  na  pracovní  desce,  horké  hrnce  a  jiné  kovové  či  litinové  nádobí  vždy 
 podkládejte  podložkou  k  tomu  určenou.  V  případě  slévání  vařící  vody  do  dřezu,  řeďte  ji  zároveň 
 puštěnou  studenou  vodou.  Co  se  týče  čištění,  na  odstranění  běžných  nečistot  použijte  mýdlovou  vodu 
 nebo  běžný  saponát.  V  případě,  že  nečistoty  běžným  saponátem  odstranit  nelze,  použijte  čistící 
 prostředky  na  bázi  amoniaku,  respektive  prostředky  určené  na  odstranění  vápenatých  usazenin  když 
 se vytvoří usazenina vodního kamene. Nikdy nepoužívejte prostředky s obsahem čpavku. 

 Čalouněné výrobky / výrobky z kůže 
 Veškeré  skvrny  a  flíčky,  které  užíváním  zákonitě  vzniknou,  odstraňujeme  neprodleně,  okamžitě  a 
 hned.  Pokud  je  znečistění  způsobeno  politím,  nejdřív  odsajeme  čistým,  suchým,  světlým  hadříkem 
 veškerou  vlhkost.  Pak  si  připravíme  roztok  z  vody  a  neutrálního  mýdla  a  pomocí  houbičky  tzv.  suchou 
 pěnou  čistíme  skvrnu  od  okraje  do  jejího  středu.  Používáme  jen  lehce  navlhčený  hadřík  nebo  houbu, 
 tkanina  nesmí  být  promočená.  Voda  by  způsobila  změnu  barvy  čalounění,  hlavně  dodatečné 
 vysychání by udělalo na potahové látce mapy. 
 Kůži  stačí  jednou  za  týden  přetřít  vlhkou  houbičkou  nebo  hadříkem  a  jednou  za  měsíc  vetřít  speciální 
 krém  nebo  pastu  na  kůži.  Každého  půl  roku  je  potřeba  celkově  vyčistit  a  naimpregnovat.  Jen  tak  bude 
 nábytek  potažený  kůží  i  po  letech  vypadat  jako  nový  a  nebudou  na  něm  praskliny  ani  stopy  po  častém 
 používání.  Speciální  přípravky  na  promazání,  čištění  a  impregnaci  kůže  jsou  běžně  na  trhu  k 
 zakoupení.  K  dostání  jsou  i  tzv.  gumy  na  vyčištění  stop  po  propiskách.  Pozor  ale  na  fixy  a  lihovky,  ty 
 jsou neodstranitelné. 


