
  
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení nábytku u naší firmy. Jsme přesvědčeni, 
že z výrobku budete mít radost, pokud budete dodržovat následující pokyny: 

 
Návod na údržbu 
 

1. Čalouněné výrobky 

Ošetřování : Čalouněné výrobky, vyrobené z textilie třídy mikrofáze, mikroplyš, bavlněné „žinylky“ apod.  lze čistit pouze suchou 

tepovou pěnou. U všech potahových látek doporučujeme čistit skvrny před jejich zaschnutím, zvyšuje se tím účinnost čištění. Skvrny 

netřete, pouze odsávejte čistým hadříkem. Při čištění nesmí dojít k promočení potahu a výplně, čistíme jemně malým tlakem, aby 

nedošlo k vydření horního vlasu, potažmo změně barevného odstínu potahové látky. Nepoužívat ropné produkty, lihové čističe, 

potahy neprat ani nežehlit. Pokud skvrny po čištění nezmizí, obraťte se na specializovanou firmu pro chemické čištění. 

Výrobky z tzv. ekologických kůží (PA) a koženek čistit opatrně vlažnou vodou s přídavkem mýdla. Nepoužívat ropné produkty, lihové 

ani octové čističe. Nekonzervovat přípravky na pravou kůži! 

Sedací soupravy a výrobky z pravé kůže ošetřovat výhradně prostředky k tomuto účelu určenými. Kožený nábytek chraňte před 

přímým slunečním světlem. 

Používání: Výrobek má být používán k účelu, ke kterému je určen. Sedací soupravy, postele, válendy, pohovky, křesla, židle a další 

sedací a lehací nábytek je standardně konstruován pro zatížení do 90kg, “dětský“ je určen do max. 50kg, pokud není uvedeno jinak. 

Poškození způsobené nadměrným zatížením nemůže být považováno za vadu výrobku. Sedací soupravy a pohovky jsou určeny 

k sezení, ty, umožňující rozložení, mohou sloužit k příležitostnému spaní. 

Nový nábytek, čalouněný i z jiných materiálů může po rozbalení z obalů vykazovat specifickou vůni, pach, který je nevyhnutelný a 

nelze jej považovat za předmět reklamace. Většinou po krátké době zmizí, vyjma výrobků z pravé kůže, kde jej můžete cítit při 

každém přiblížení se k výrobku. 

Upozorňujeme na skutečnost, že za vadu nelze považovat minimální, normou přípustné odchylky od ideálních vlastností použitých 

materiálů, způsobených fyzikálními změnami - teplota, vlhkost apod...(0,5% prohnutí plošných materiálů, 2,5% uvolnění a zvlnění 

potahových materiálů,...). Dále za vadu u čalouněných výrobků nelze považovat mírnou rozměrovou odchylku od deklarovaných 

rozměrů. Tvrdost sedu může jemně kolísat i u stejných kusů souprav. Je vždy závislá na velikosti sedací části. Rozdíly tvrdosti sedu u 

jednotlivých elementů jsou podmíněné konstrukcí produktu. Optická odchylka může být u elementů s funkcí. Veškeré rozměry 

produktů se nedají měřit přesně na základě prošití potahových materiálů. Můžou nastat rozdíly výšky u jednotlivých elementů 

složených částí, při nerovném povrchu potahového materiálu. 

 Za vadu čalouněného nábytku nelze také považovat standardní specifické vlastnosti jednotlivých kategorií potahových materiálů, 

např. u dvojvrstvých potahovin se může během užívání v místě sešití jednotlivých dílů potahu zvýraznit okolí vpichu jehly, u kategorie 

žinylek a jiných materiálů s vysokým obsahem podílu bavlny mohou užíváním ztrácet svoji původní sytou barvu. Tyto změny jsou pro 

tyto kategorie potahů naprosto běžné, typické, nejsou vadou a nebrání dalšímu běžnému užívání výrobku. 

2. Nábytek z masivu, dýhy, lamina, folie, ratanu, skla apod. materiálů   
Ošetřování výrobků - povrchová úprava vysoký lesk: Výrobky jsou opatřeny ochrannou modrou nebo průhlednou fólií proti poškození 

při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch by neměl být čištěn dříve než 4 týdny po odstranění této fólie! Poté můžeme použít teplou 

vodu a jemný hadřík. Používat prostředky jen na tento materiál určené, neměly by být abrazivní (drsné, odírající, hrubé) a měly by 

být vždy zředěny teplou vodou. 

Ošetřování výrobků z masivního dřeva: Nábytek otírejte vlhkou textilií, v případě lakovaného dřeva otírejte vlhkou textilií s přídavkem 

tekutého čistícího prostředku k tomuto účelu určenému. Nepoužívejte barevné leštěnky, ani čistící prostředky na bázi ropných 

produktů. 

Ošetřováníí výrobků – lamino, folie apod.: Otírejte prachovkou, popř. vlhkou textilií s přípravkem na tento materiál určený. 

Ošetřování výrobků ze skla: Na skleněné zboží doporučujeme používat podložky nebo prostírání, aby se předešlo případnému 

poškrábání. Nepokládejte horké nádobí. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, postačí saponát a mokrá textilie, poté vytřete na 

sucho.  

Ošetřování ratanového nábytku: Otírejte vlhkou textilií bez čistícího prostředku. Nepoužívejte leštěnky, abrazivní prostředky a 

prostředky na bázi ropných produktů. Ratanový nábytek není určen do vlhkých místností a neodolává povětrnostním vlivům, jako 

např. déšť či sníh. Vzhledem k tomu, že se jedná o ohýbaný, většinou proplétaný přírodní materiál, je běžné, že při dosedu může 

vydávat zvuky podobné vrzání, které nemohou být brány jako předmět reklamace. 

 

Prosím berte na vědomí, že při doobjednávce další části nábytku, nebo k nábytku dříve vyrobenému, mohou 

být patrné odlišnosti a to jak v barevnosti potahové látky, tvarové, v prošití, či rozměrové. 

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

www.eurosedacky.cz 

http://www.eurosedacky.cz/

