
STAROSTLIVOSŤ O PRODUKTY Cooee Design 

 

KERAMICKÉ VÁZY A PREDMETY 

Ručne maľovaný vonkajší povrch by sa mal čistiť iba mäkkou handričkou. Ak je to potrebné, 

pridajte na handričku malé množstvo vody a špinavé miesto jemne utrite. Je dôležité, aby ste 

následne utreli vázu úplne dosucha. Ak produkt nie je vystavený, odporúčame ho skladovať 

v jeho pôvodnom obale, aby sa predišlo poškodeniu počas skladovania. 

Vnútorná časť vázy je glazovaná, aby neprepúšťala vodu, no keďže keramika je porézny 

materiál, odporúčame z času na čas nechať vázu úplne vyschnúť. 

 

KOVY 

Pri čistení našich kovových produktov odporúčame používať iba mäkkú handričku. Ak je to 

potrebné, pridajte na handričku malé množstvo vody a špinavé miesto jemne utrite. Je 

dôležité, aby ste následne vysušili oblasť suchou handričkou. Ak produkt nie je vystavený, 

odporúčame ho skladovať v jeho pôvodnom obale, aby sa predišlo poškodeniu počas 

skladovania. 

Pri používaní našich svietnikov sa uistite, že sviečku zahasíte skôr, ako sa dostane na okraj 

svietnika. Nikdy nenechávajte zapálenú sviečku bez dozoru. 

 

ŠPERKY 

Nepoužívajte šperky pri kúpeli, sprchovaní alebo v saune. Šperk sa môže poškodiť aj pri 

nosení počas spánku. Buďte opatrní s chemickými látkami, ktoré obsahujú vaše každodenné 

kozmetické produkty, ako napríklad parfumy či laky na vlasy. Najlepším spôsobom, ako uložiť 

šperky, je umiestniť ich do malého plastového vrecka. Šperk tak nie je vystavený vzduchu ani 

vlhkosti, ktorá by ho mohla zoxidovať alebo zafarbiť. 

 

SOCHY 

Na sochy odporúčame v prípade potreby použiť iba jemnú prachovku. Ak produkt nie je 

vystavený, odporúčame ho skladovať v jeho pôvodnom obale, aby sa predišlo poškodeniu 

počas skladovania. 

 

MRAMOR 

Pri čistení mramoru odporúčame používať iba mäkkú handričku. Ak je to potrebné, pridajte na 

handričku malé množstvo vody a špinavé miesto jemne utrite. Je dôležité, aby ste po 

dokončení vysušili oblasť suchou handričkou. Ak produkt nie je vystavený, odporúčame ho 

skladovať v jeho pôvodnom obale, aby sa predišlo poškodeniu počas skladovania. 

 

 

 



GALVANIZOVANÁ KERAMIKA 

Vo všeobecnosti by sa všetky povrchy našich produktov mali čistiť iba mäkkou handričkou. 

Nepoužívajte kefy, drôtenku ani chemické čistiace prostriedky, pretože povrch je citlivý na 

predmety, ktoré by ho mohli poškriabať. Produkt nesmie byť dlhodobo vystavený priamemu 

slnečnému žiareniu, nesmie sa prať v práčke. 

Oxidačná reakcia môže spôsobiť vyblednutie farby. 

Vnútorná časť vázy je glazovaná, aby neprepúšťala vodu, no keďže keramika je porézny 

materiál, odporúčame z času na čas nechať vázu úplne vyschnúť. 

Ak produkt nie je vystavený, odporúčame ho skladovať v jeho pôvodnom obale, aby sa 

predišlo poškodeniu počas skladovania. 


