
 Informácie o údržbe a ošetrovaní 
tovaru

Čistenie koženého nábytku, kožených sedacích súprav
Koža je veľmi praktická. Pri dobrej starostlivosti si svoj pôvodný vzhľad a vlastnosti zachová dlhé roky.
Dôležité je samotné umiestnenie koženého nábytku v interiéri. 
Minimálna vzdialenosť medzi zdrojom tepla, najčastejšie radiátorom a nábytkom z kože, by nemala 
byť menšia než 50 cm. Nie je vhodné priame slnečné svetlo, iskry z kozuba, vysoká vlhkosť ani 
pazúriky domácich zvierat, ktoré kožu veľmi poškodzujú.
Rovnako dôležité je ošetrovanie kože.
Prvé ošetrenie novej sedacej súpravy sa odporúča vykonať po šiestich mesiacoch od kúpy. Kožu 
treba vyčistiť a následne ošetriť prípravkami odporúčanými výrobcom minimálne dvakrát do roka. 
Kvalitný čistiaci prípravok dôkladne odstráni špinu a pot z pórov kože, lacnejšie prípravky kožu 
vysušujú, upchávajú póry a koža prestáva dýchať. Po vyčistení je treba kožu natrieť kvalitným 
ochranným balzamom. Pre rôzne tipy koží sú určené rôzne prípravky a rôzne spôsoby ošetrovania.
Postup: Prípavok pre čistenie kože naneste na veľmi mäkkú handričku alebo hubku, najlepšie z ovčej
vlny alebo čistej bavlny a krúživými pohybmi nanášajte na kožu. Postupne môžete druhou, čistou 
navlhčenou handrou vyčistené plochy pretierať. V žiadnom prípade silno netlačte, neutierajte dlhšie 
rovnaké miesto, ale postupne prechádzajte na ďalšie.
Pri koži si treba dávať veľký pozor na fixky a perá. Popísanú kožu, na ktorú nebol aplikovaný 
ochranný krém je veľmi ťažké vyčistíť. 

Čistenie látkových sedacích súprav, látkových stoličiek
Látkový nábytok je potrebné čistiť na pravidelnej báze. Sedačku, alebo stoličku treba pravidelne 
vysávať, najlepšie raz týždenne. Na dôkladnejšie vyčistenie slúži handrička a špeciálny čistiaci 
prostriedok určený na látkové povrchy. Pre ešte dôkladnejšie komplexné čistenie doporučujeme 
vysávač na mokré čistenie resp. tepovanie. Škvrny na poťahu je potrebné odstrániť ihneď, ešte 
predtým ako zaschnú.
Prvá impregnácia impregnovanej látkovej sedacej súpravy sa odporúča vykonať po šiestich 
mesiacoch od kúpy. Pravidelná impregnácia látky, ktorú je vhodné impregnovať, predĺži jej životnosť 
o niekoľko rokov.
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