Zásady pre používanie a údržbu typového, atypového a sedacieho
(čalúneného) nábytku

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za kúpu našich výrobkov. Aby si Váš typový a atypický nábytok zachoval čo
najdlhšie svoj pekný vzhľad a kvalitu, dovoľujeme si Vám ponúknuť niekoľko rád na ich
ošetrovanie a údržbu.

Na typový a atypický nábytok pôsobia negatívne hlavne tieto vplyvy:

•
•
•
•

mokré prostredie, nadmerné sucho
sálavé teplo
priame slnečné žiarenie (dyhovaný povrch)
nesprávna údržba

1.

LDTD, drevo a všetky konštrukčné dosky, z ktorých je atypický interiér vyrobený, je
pred spracovaním vo výrobe vysušené na vlhkosť, ktorá zodpovedá vlhkosti ovzdušia
v našich podmienkach (relatívna vlhkosť vzduchu 50-60% pri teplote 20°C). Každá
dlhšie pôsobiaca odchýlka od priemernej vlhkosti sa na interiéry prejaví vznikom
väčších či menších závad. Aj krátkodobé umiestnenie interiérových prvkov v mokrom
prostredí znamená ich poškodenie. Naopak nízka vlhkosť vzduchu v nadmerne suchom
prostredí bez umelého zvlhčovania, spôsobuje zosušovanie LDTD, dreva
a konštrukčných dosiek. Dochádza tak k vzniku drobných trhliniek v dreve,
k uvoľňovaniu konštrukčných spojov a následne môže viesť aj k čiastočným
deformáciám.

2.

Typový a atypický nábytok musí byť umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od
vykurovacích telies (min. 30 cm), ktoré ho sálavým teplom poškodzujú.
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3.

Denné svetlo typovému a atypickému nábytku neškodí, poškodzuje ho však priame
slnečné svetlo. Tak ako textílie pôsobením priameho slnečného žiarenia zmenia farbu,
vyblednú, tak sa i povrch dreva (dyha) priamym slnečným žiarením mení. Preto je
potrebné chrániť typový a atypický nábytok pred priamym slnečným žiarením. Zmena
farebnosti dyhy nie je defektom, ale ide o prirodzený jav spôsobený oxidáciou drevenej
dyhy v závislosti od intenzity slnečného žiarenia.

4.

Z typového a atypického nábytku odstraňujeme prach a prípadné hrubšie nečistoty
čistou mäkkou bavlnenou handričkou. Na prípadnú obnovu lesku používame špeciálne
čistiace prostriedky zakúpené v predajniach nábytku alebo drogériách. Pri výbere
čistiaceho prostriedku je nutné zohľadniť druh čisteného materiálu (laminát, prírodná
dyha) a jeho povrchovú úpravu – mat, pololesk, lesk. Na ošetrovanie matného
a polomatného nedoporučujeme používať leštenky resp. „poliš“, pretože sa nimi
zvyšuje lesk povrchu. Na ich čistenie je vhodný zriedený roztok saponátov nanášaný
pomocou textilnej tkaniny.
Sklo a kovové časti upravené galvanickým pokovaním (mosadz, nikel) sa ošetrujú
mäkkou handrou navlhčenou v liehovom čistiacom prostriedku (napr. okena).

Všeobecné postupy údržby čalúnnických látok
Existujú generálne princípy údržby, používané pri všetkých čalúnnických tkaninách.
Používanie a dodržiavanie niekoľkých jednoduchých pokynov umožní predĺžiť životnosť
Vášho sedacieho nábytku a zaistí spokojnosť s jeho užívaním.
1. Je dôležité, aby špina alebo iné znečistenie nezostávali dlho na povrchu tkaniny,
preto je nutné pravidelne tkaninu vysávať pomocou vysávača alebo ručne pomocou
mäkkej kefy, vyhýbajúc sa však prílišnému treniu, aby sa nepoškodili vlákna. Časti
nábytku, ktoré môžete dať dole, odporúčame jemne vyklepať, najlepšie na čerstvom
vzduchu.
2. Tkaniny ktoré majú na svojom povrchu vlas / napr. velúr, syntetický nubuk /
vyžadujú pravidelné rozčesávanie pomocou mäkkej kefky, napr.. kefa na odev. Tento
zákrok umožní sa vyhnúť javu stláčania vlasu na povrchu tkaniny, hlavne v miestach
intenzívneho používania. Vlas si uchová svoju pružnosť, a povrch tkaniny svoj jemný a
príjemný charakter.
3. Farbiace prostriedky používané na farbenie tkanín JASO sú citlivé na slnečné
svetlo, preto je potrebné, ak je možné sa vyhýbať vystavovanie nábytku priamemu
ožiareniu slnečnými lúčmi, ktoré sa dostávajú oknami nezabezpečenými závesmi.
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4. V prípade, že sa na povrch tkaniny rozleje tekutina, napr. káva, je potrebné
najprv odsať škvrnu pomocou obrúsku alebo čistého, ľahko absorbujúcej bavlnenej
handričky, potom odstrániť pevné zašpinenia, napr. kávovú usadeninu a až potom
začať s odstraňovaním škvrny, v opačnom prípade sa zašpinenie môže rozšíriť na
väčšiu plochu, preniknúť dovnútra tkaniny a znemožniť jej účinné očistenie.
5. Počas odstraňovania škvŕn prostriedkami na báz perchlóroetanu a detergentov
vo vodnom roztoku je potrebné vyhýbať sa prílišnému namáčaniu tkaniny a po
ukončení čistenia čo najrýchlejšie vysušiť čistené miesto, aby sa vyhlo vzniku "šmúh". V
prípade tkanín s vlasom sa odporúča počas sušenia rozčesať jej povrch aby sa vlákna
nezlepili a znovu získali svoju nadýchanosť. Treba sa tiež vyhýbať prílišnému treniu,
aby sa nepoškodila štruktúra vlákien, odporúča sa tampónovanie.
6. Pred použitím prostriedku na čistenie čalúnenia treba vyskúšať jeho účinok na
málo exponovanej časti nábytku, aby sa vyhlo poškodeniu tkaniny, napr.: odfarbenie z
dôvodu príliš agresívneho pôsobenia prostriedku.
7. Časti čalúnenia v podobe povlakov je potrebné prať alebo čistiť chemicky v
súlade so symbolmi, ktoré sú v prípade tkanín od firmy ITALVELLUTI umiestnené na
skúšobnom kuse každej tkaniny
8. Domáce zvieratá môžu nenávratne poškodiť tkaninu. Aby sme sa tomu vyhli,
odporúča sa chrániť ohrozené miesta prikrývkou z tkaniny, ktorá sa musí dosť často
prať. Treba si tiež pamätať, že všetky prikrývky používané na prikrytie nábytku nesmú
mať na strane styku s povrchom nábytku žiadny vlas, pretože sa vlákna prikrývky môžu
spojiť s vláknami čalúnenia a môžu vzniknúť žmolky náročné na odstránenie / jav
peelingu /.
Odporúčané prostriedky na odstraňovanie škvŕn: prostriedky na čistenie čalúnenia
prístupné v bežnom predaji a v prípade väčšieho znečistenia lokálne perchloretylén
alebo denaturovaný lieh .
Dúfame, že uvedené odporúčania Vám umožnia dosiahnuť plné uspokojenie a
radosť z užívania zakúpeného výrobku.
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