
 1 

 

Miloslava Procházková AVANTI 
                                                              www.avanti-koberce.cz 

 

 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
 

 

POKYNY PRO ÚDRŽBU KOBERCE 

 

1. Koberec přepravujte srolovaný. 
2. Informujte se u prodávajícího, jaký typ koberce kupujete. Ne každý se hodí do vlhkého nebo 

jinak náročného prostředí. 
3. Mějte na paměti, že na jednobarevných a světlých kobercích je špína vidět dříve než na 

kobercích tmavých a vzorovaných. 
4. Používejte rohožky ve všech vchodech, aby odstraňovaly špínu a vlhkost. Čistěte rohožky 

pravidelně, aby ony samy nebyly původcem špíny. 
5. Případné špinavé skvrny ihned očistěte! 
6. Koberce udržujte pravidelně. 

 

 

BĚŽNÁ ÚDRŽBA 

Běžná každodenní údržba se provádí vysáváním. Koberce vysávejte pravidelně a často, i když se jeví 
jako čisté. Extrémně namáhaná místa (vstup, chodby) i častěji, zabráníte tím usazení a zatlačení špíny 
do koberce. Naše firma, doporučuje používání vysavače s točícím se kartáčem nebo s kombinací 
klepání/kartáčování, které zvedá vlasy koberce a mechanicky uvolňuje špínu k vysávání. V případě 
použití kartáčů nesmí tyto být hrubé, aby nedošlo k mechanickému poškození koberce. Ve veřejných 
prostorách pak doporučujeme výkonné průmyslové vysavače. 
 

 

ČÁSTEČNÉ ČIŠTĚNÍ 

Na vstupních a výchozích místech je potřebné koberec po čase vyčistit pěnovým čistícím prostředkem, 
sprejem nebo práškem. 
Při použití tekutého prostředku dbejte na správné dávkování. V každém případě vlhkou pěnu ihned a 
důkladně z koberce vysajte. Tato metoda se doporučuje u nalepených koberců. U volně položených 
koberců používejte sprej nebo prášek. 
 

 

PERIODICKÁ ODBORNÁ PÉČE 

Koberec typické domácnosti by měl být odborně čištěn každých 12 až 18 měsíců. Když budete 
nechávat čistit koberec pravidelně, je odstraňování skvrn a jeho každodenní údržba mnohem snadnější. 
Je výhodné využít odborného čištění, protože vybavení firem je mnohem výkonnější, než Vaše 
domácí. Pravý odborník rozumí svým přístrojům a zná prostředky odpovídající rozdílným typům 
kobercových vláken. Ze zkušenosti nedoporučujeme tzv. mokré čištění, při kterém dochází 
k nadměrnému (zbytečnému) promáčení, které způsobuje kratší životnost krytiny. Dále při tomto 
způsobu čištění dochází ke ztrátě impregnačních ochranných látek. 
 

 

INSTALACE KOBERCE 

Pro dlouhodobé zachování atraktivního vzhledu Vašeho koberce je velmi důležitá jeho správná 
instalace. Proto doporučujeme koberec svěřit odborníkovi, který zajistí jeho správné položení, 
popřípadě provedení spojů. Tuto pokládku Vám jsme schopni zajistit. Jestliže se rozhodnete položit 
koberec sami, přebíráte plnou zodpovědnost za případné vady způsobené chybným postupem. 
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ODSTRANĚNÍ SKVRN A ŠPÍNY 

 

a) Odstraňte co možná nejvíce hrubých nečistot jemným oškrábáním tupou stranou nože. 
b) Vysajte vlhké skvrny, co možná nejrychleji pomocí utěrky. 
c) Zašpiněné místo čistěte od kraje ke středu skvrny. 
d) Po odstranění špíny umyjte místo vodou, abyste odstranili zbytky čistícího roztoku, který by 

přispěl k rychlejšímu zašpinění. 
e) Vysušte veškeré zbytky vlhkosti přikrytím utěrky, kterou přitlačte pomocí těžkého předmětu. 
 

 

Typy na odstraňování skvrn 

inkoust, tuš čistá voda, citrón nebo líh 

asfalt, dehet odstraňovač skvrn, čisticí benzín 

cukr teplá voda 

bílé víno vlažná voda, pěna z pracího prášku 

červené víno bílým vínem rozpustit a vysát, potom jako bílé 

čokoláda pěna z pracího prášku, odstraňovač skvrn 

kakao teplá voda, pěna z pracího prášku 

káva teplá voda, pěna z pracího prášku 

konden. mléko teplá voda, pěna z pracího prášku 

krev studená voda, pěna z pracího prášku 

lak na nehty rozpustit acetonem, odstraňovač skvrn 

lihoviny pěna z pracího prášku 

likéry pěna z pracího prášku 

limonáda teplá voda 

marmeláda teplá voda, pěna z pracího prášku 

med teplá voda, pěna z pracího prášku 

mléko vlažná voda, pěna z pracího prášku 

moč pěna z pracího prášku, octová voda 

mýdlo vlažná voda 

olej benzín na čištění, pěna z pracího prášku 

olejové barvy ředidlo, odstraňovač skvrn 

omáčky odstraňovač skvrn, pěna z pracího prášku 

ovoce studená voda, pěna z pracího prášku 

parafín, vosk rozdrobit, vykartáčovat, odstraňovač skvrn 

parfém vlažná voda, líh 

pivo pěna z pracího prášku 

pudink pěna z pracího prášku 

rtěnka líh 

smola, živice rozškrábat, odstraňovač skvrn 

šlehačka odstraňovač skvrn, pěna z pracího prášku 

tuha rozpustit acetonem, odsát čistým hadrem 

tuk, mastná jídla vysát čistým hadrem, pěna z pracího prášku, 
odstraňovač skvrn 

vejce studená voda, pěna z pracího prášku 

výkaly pěna z pracího prášku, roztok amoniaku 

zvratky vylouhovat slabým louhem, roztok amoniaku 

žvýkačky tvrdé zbytky seškrábat tupou hranou nože, zbytek 
odstraňovač žvýkačky 

 

POKYNY K ÚDRŽBĚ ČISTÍCÍCH ZÓN 

Četnost základní údržby čistící zóny vysátím výkonným vysavačem (pokud možno s klepací hlavou) a 
četnost čištění mokrou cestou lze stanovit až podle zatížení, kterému je zóna vystavena a je velmi 
individuální. Účinnost a komfortní vzhled čistící zóny mají přímou úměru s údržbou těchto zón. 
 


