
Návod na údržbu a běžné používání čalouněného nábytku. 

1) Pravidelná údržba kovových nebo dřevěných částí spočívá v lehkém otírání prachu bílým suchým 
flanelem bez silného odírání. 

2) Pravidelná údržba čalouněných částí spočívá v odstraňování povrchového prachu a drobných nečistot 
výhradně vysavačem prachu o nízkém nebo středním výkonu opatřeným nástavcem na údržbu 
čalouněných výrobků. Nepoužívejte vysavač s vysokým výkonem. Neklepejte čalounění, hrozí 
destrukce.  

3) Látky:Luna 85, Ranger 1 Nature, Prima 2 Beige lze prát pouze ručně na 40°C, nesmí se ždímat. 

4) Pokud na nesnímatelném potahu vznikne znečištění (skvrna), bezodkladně skvrnu odstraňte bílým 

vlhkým hadříkem namydleným neutrálním mýdlem. Dbejte na to, aby čištění probíhalo na povrchu 
textilie a nedošlo k promáčení.  

5) Čalouněný nábytek je určen do interiéru s teplotou 10 – 30 stupňů C, se standardní vlhkostí vzduchu. 
Není určen do vlhkého prostředí (např. k bazénům, ke krbům). 

6) Delší životnost stálobarevnosti potahové látky a konstrukce je možné dosáhnout umístěním v prostředí 
bez přímého slunečního světla, popřípadě chráněním např. žaluziemi, závěsy apod. 

7) Čalouněný nábytek chraňte před sálavým teplem, otevřeným ohněm a přímým slunečním svitem. 
Chraňte před umístěním v blízkosti zdrojů tepla a tepelného sálání. Hrozní nejen rychlé stárnutí, ale i 

vznik zahoření a následného požáru. 

8) Čalouněný nábytek se nesmí přetěžovat nebo nevhodně namáhat, např. hmotností více osob než k jaké 

je výrobek určen, skákáním osob apod. 

9) K vyčištění čalounění nepoužívejte prostředky obsahující benzin, trichloretylen či jiná rozpouštědla, 
chlór, petrolej apod. nevhodné prostředky. Hrozí neodstranitelné poškození textilie, popř. i vnitřních 
vrstev čalounění.  

10) K místnímu čištění skvrn i celkovému vyčištění čalounění výrobku nikdy nepoužívejte násilné metody a 

prostředky, ostré kartáče, brusné papíry apod. Nevhodné pomůcky a nástroje, které by mohly nevratně 
výrobek poškodit. 

11) U výrobků, které jsou určeny pro spaní, je nutné použít „chránič matrace“, který zabrání poničení 
potahové látky v důsledku pocení. 

12) Vložená matrace musí mít rozměr minimálně o 10 mm menší v šířce i délce, než je lehací plocha lůžka, 
pro umožnění navlečení lůžkovin - úhrnem maximálně 20 mm, dle ČSN EN 1334 do tolerance výšky 
matrace ±10 mm nebo 10 % rozměru. 

13) Dopravou nebo skladováním se rozměry matrace mohou změnit. S matrací je proto třeba silně 
„zatřepat“ nebo ji vytažením dostat do původního tvaru, pokud se objeví odchylky v rozměru. 

14) Matrace se dodávají z hygienických důvodů v neprodyšném balení. Po vybalení z folie může matrace 

vykazovat zvláštní „zápach“, jako i u jiných nových výrobků po jejich rozbalení. Toto není závadou a 

nemá vliv na zdraví člověka. Výše uvedenou skutečnost necháváme prověřovat pravidelně 
renomovaným institutem. Doporučujeme dostatečným způsobem matraci provětrat. Po několika dnech 
tento „zápach“ zeslábne nebo zmizí. 

15) Objem čalouněné vrstvy klesá v průběhu prvních týdnů používání na namáhaných místech (např. 
v pánevní oblasti). Norma DIN EN 1334 připouští ztrátu na výšce matrace až do 10%. 

16) Jádra matrací se mají přizpůsobit tvaru těla a poskytnout mu tak optimální podpěru. V prvních týdnech 
„asimilace“ těla a matrace může docházet k nepatrným ztrátám tvrdosti matrace. Dále je možné 
vytváření lehkého proležení v pánevních partiích. Uživatelské vlastnosti matrace, zejména podpěra těla 
tím nejsou porušeny. Obraťte se prosím na Vašeho prodejce až poté, když hloubka proležení vykazuje 
více než 15 mm (je potřeba položit napříč matrací koště nebo dlouhou vodováhu a změřit vzdálenost ke 
dnu proležení). 

17) Vaši postel denně provětrejte a často matraci obracejte (z jedné strany na druhou nebo hlavovou částí 
proti nožní). Nepoužívejte prosím postranní úchyty matrací trhavými pohyby, mohlo by dojít k vytržení 
látky nebo ozdobných švů. Vytvoření případných fleků od vlhkosti nebo plísně zabráníte nejspolehlivěji 
dobrým větráním při pokojové teplotě od 14 do 20 st. C a relativní vlhkostí 40-60%. 

 


