STAROSTLIVOSŤ & ÚDRŽBA
VŠEOBECNÁ STAROSTLIVOSŤ
• Vždy dodržiavajte všetky pokyny na
starostlivosť priložené ku konkrétnemu
produktu.
• Produkty
vyrobené
z prírodných
materiálov
majú
jedinečné
farebné/povrchové variácie.
• Vždy používajte jemné čistiace
prostriedky – nikdy nepoužívajte
agresívne
chemické
čistiace
prostriedky.
• Aby
farba
materiálov
zostala
zachovaná, vyhýbajte sa vystavovaniu
produktov
priamemu
slnečnému
žiareniu vždy, keď je to možné.
• Produkty nikdy neumiestňujte do
blízkosti zdrojov tepla.
• Vždy chráňte povrchy pred priamym
teplom,
vlhkosťou
a výrazne
zafarbenými predmetmi.
• Pokiaľ produkt nie je výslovne
schválený na vonkajšie použitie, je
určený na vnútorné použitie a nikdy by
sa nemal používať vonku.

DREVO
V našej výrobe používame širokú škálu
masívneho dreva, vrátane dubu, jaseňa,
buka, borovice a smrekového dreva,
pričom väčšina je FSCTM certifikovaná.
Drevo je prírodný materiál – neexistujú
dva rovnaké kusy – preto ani žiadne
drevené produkty nebudú nikdy úplne
rovnaké. Drevo sa neustále mení, čo
znamená, že jeho štruktúra a farba sa
časom vyvíja. Najväčšími zmenami
prechádza drevený produkt na začiatku
svojho života. Masívne drevo je obzvlášť
ovplyvnené sezónnymi zmenami vlhkosti.
Počas leta sa drevo rozpína, čo môže
spôsobiť jeho mierne prehnutie Počas
zimy sa naopak zmršťuje.
Pohyb dreva – rozpínanie a zmršťovanie
– môže spôsobiť, že sa medzi žilami
dreva objavia drobné trhliny a praskliny.
Tieto však produkt nepoškodzujú
a zvyčajne je ošetrenie dreva olejovou
kúrou postačujúce. Pre maximalizáciu
životnosti
dreveného
nábytku
a produktov
je
dôležitá
dlhodobá
starostlivosť a pravidelná údržba.
Použitie neutrálneho oleja určeného na
drevo pomôže drevu zachovať si svoju
pôvodnú
farbu,
chráni
ho
pred
vysychaním a zároveň má vodo-odpudivý
účinok.
Na
svetlejší/biely
povrch
odporúčame olej na drevo s bielou
pigmentáciou. Naneste tenkú vrstvu oleja
mäkkou špongiou alebo handričkou,
ktorá nepúšťa vlákna v smere rastu
dreva. Nechajte olej schnúť tri hodiny
a následne utrite prebytočný olej mäkkou
handričkou.
Každodenné
čistenie
(napríklad utieranie povrchu po jedle)
pomaly odstraňuje olej z dreva, preto
odporúčame drevo ošetrovať 4-6 x ročne
alebo podľa potreby. Pred aplikáciou
oleja si vždy prečítajte návod na použitie.

Pre dôkladnejšie čistenie dreveného
nábytku a produktov odporúčame čistiaci
prostriedok na drevo, ktorý odstraňuje
škvrny, ako sú napríklad mastnota či
kruhy po pohároch. Zároveň je možné ho
použiť na vymytie trieslovín z dubového
dreva. Po každom čistení čistiacim
prostriedkom na drevo nezabudnite drevo
následne ošetriť neutrálnym alebo bielopigmentovaným olejom. Vždy ošetrujte
celý drevený povrch, aj spodné či zle
viditeľné miesta, inak hrozí, že sa drevo
zdeformuje alebo praskne. Ak povrch
dreva po ošetrení vystúpi alebo zhrubne,
môžete ho jemne prebrúsiť v smere rastu
dreva pomocou jemného brúsneho
papiera (zrnitosť minimálne 200). Nikdy
nepoužívajte drôtenku!
Dyha
Drevená dyha je vyrobená z tenkých
plátov masívneho dreva, ktoré sú
aplikované na základňu z MDF, preglejky
alebo drevotriesky. Dyhované povrchy
pravidelne čistite vlhkou handričkou.
Prípadné
škvrny
odstráňte
dobre
vyžmýkanou handričkou a povrch ihneď
vysušte, aby ste predišli znehodnoteniu.
Olejovaná dyha
Pri bežnom čistení utierajte čistou suchou
handričkou
alebo
handričkou
vyžmýkanou v čistej vode. Ak použijete
vyžmýkanú handričku, ihneď odstráňte
prebytočnú vodu suchou handričkou.
Špinou znečistený povrch utierajte
handričkou, ktorá bola vyžmýkaná
v mydlovej vode. Opäť, ihneď vysušte
čistou suchou handričkou. Majte na
pamäti, že tekuté čistiace prostriedky
rozpúšťajú olej, preto je potrebné olejové
ošetrenie zopakovať. Olej naneste na
drevo
rovnomerne
v smere
rastu
pomocou mäkkej handričky alebo
špongie. Po 2-3 hodinách drevo preleštite
suchou handričkou. Ak je potrebné drevo
prebrúsiť, použite jemný brúsny papier (č.
220). Nikdy nebrúste proti smeru rastu
dreva, nepoužívajte brúsku alebo
drôtenku. Zabráňte vystaveniu povrchov
vode alebo iným tekutinám na dlhšiu
dobu. Rozliate tekutiny ihneď utrite.
Lakovaná dyha
Utierajte čistou suchou handričkou alebo
handričkou vyžmýkanou v čistej vode. Ak
použijete vyžmýkanú handričku, ihneď
odstráňte prebytočnú vodu suchou
handričkou. Špinou znečistený povrch
utierajte
handričkou,
ktorá
bola
vyžmýkaná v mydlovej vode. Opäť, ihneď
vysušte čistou suchou handričkou. Na
čistenie lakovanej dyhy odporúčame
používať jemní čistiace prostriedky. Majte
na pamäti, že na lakovanú dyhu sa
neodporúča používať drsné čistiace
prostriedky
alebo
produkty,
ktoré
obsahujú čistiaci prášok, pretože by
povrch mohli zmatniť, poškriabať či inak
poškodiť. Zabráňte vystaveniu povrchov
vode alebo iným tekutinám na dlhšiu
dobu. Rozliate tekutiny ihneď utrite.
Borovicové drevo Accoya
Accoya je spôsob ošetrenia dreva, ktorý
robí drevo odolným voči vonkajším
faktorom, vrátane vplyvov premenlivého
počasia. Počas procesu Accoya sa

bunkové steny dreva uzatvoria, čím sa
zabezpečí, že drevo neabsorbuje vodu
a vlhkosť, a teda nezačne plesnieť alebo
hniť, ako je bežné pri neošetrovanom
dreve. Ošetrenie Accoya zvyšuje taktiež
stabilitu dreva, vďaka čomu sa predlžuje
aj jeho životnosť a zároveň zachováva
štruktúru dreva nezmenenú. Drevo
Accoya
je
100%
recyklovateľné,
netoxické a nesie certifikáciu FSCTM.
Likvidácia prebieha bez akýchkoľvek
pridaných škodlivých účinkov na životné
prostredie rovnakým spôsobom ako pri
neošetrenom dreve, napríklad premenou
na bioenergiu jeho spálením. Drevo
Accoya
vyžaduje
omnoho
menej
starostlivosti
a nie
je
nevyhnutne
potrebné ho ošetrovať ochranným
olejom, avšak, ak chcete drevu dopriať
dodatočnú ochrannú vrstvu, môžete ho
olejom ošetriť. Použitie oleja nemá vplyv
na jedinečné vlastnosti dreva Accoya.
Ak chcete drevený nábytok ošetriť
olejom, postupujte podľa nasledujúcich
pokynov:
Odporúčame používať vonkajší olej na
drevo Guardian, pretože je špeciálne
vyvinutý pre starostlivosť a údržbu
nelakovaného vonkajšieho dreva. Jeho
zloženie je založené na rastlinných
olejoch. Drevený nábytok, ktorý sa
využíva v exteriéri, je priamo vystavený
poveternostným vplyvom a je citlivý na
zmeny klímy (slnečné svetlo, dážď
a zmeny teplôt), čo môže spôsobiť rast
plesní a hnilobný proces. Pravidelným
ošetrovaním dreva olejom sa znižuje
riziko napadnutia plesňami a hnilobou. Ak
spozorujete na povrchu dreva rásť mach
v dôsledku
dlhodobého
vystavenia
dažďu, odstráňte ho pomocou čistiaceho
prostriedku na drevo. Vďaka ošetreniu
Accoya sa rast machu obmedzí iba na
povrchovú vrstvu dreva a nebude
prenikať hlbšie do jeho štruktúry. Olej na
drevo a čistiaci prostriedok na drevo
musia byť aplikované v smere rastu dreva
pomocou mäkkej handričky alebo
špongie, ktorá nepúšťa vlákna. Nikdy
neošetrujte drevo na priamom slnečnom
svetle.
Tipy pre drevený nábytok
• Na každodenné čistenie používajte
čistú,
dobre
vyžmýkanú
vlhkú
handričku.
• Na odolné škvrny odporúčame použiť
čistiaci prostriedok na drevo.
• Ošetrenie, čistenie alebo brúsenie
musí byť vždy vykonávané v smere
rastu dreva.
• Na drevo neklaďte horúce alebo mokré
predmety, pretože môžu spôsobiť
škvrny/popáleniny.
• Umiestnenie
dreveného
nábytku
blízko k silnému zdroju tepla (krby
a radiátory) môže ovplyvniť správanie
dreva a zvýšiť riziko jeho deformácie.
• Drevo by nemalo byť dlhodobo trvalo
zakryté vzduchotesnými materiálmi
(napríklad plátno).
• Vždy je nevyhnutné ošetriť všetky
časti dreveného nábytku, aj tie, ktoré
nie sú priamo viditeľné.

1

KOROK
Korok je obnoviteľný, surový prírodný
materiál, ktorý sa používa už viac než
5000 rokov. Pri čistení utierajte vlhkou
handričkou.

PLETENÝ RATAN
Ratan je prírodný materiál a vďaka jeho
jedinečným
farebným
variáciám
neexistujú dva kusy 100% identické. Pri
viacerých
produktových
radoch
používame surový aj upravený ratanový
a bambusový materiál, od košov až po
zrkadlá či tienidlá. Všetky produkty sú
kontrolované a certifikované v súlade
s fytosanitárnymi opatreniami tak, aby
bola zaistená maximálna bezpečnosť pri
obchodovaní s rastlinnými produktmi. Pri
bežnom
čistení
utierajte
vlhkou
handričkou.

MRAMOR
Každý kúsok mramoru sa v prírode
formoval tisíce rokov a nesie stopy svojej
histórie v jedinečnom zobrazení svojich
prirodzených nedokonalostí.
Naše výrobky z mramoru boli brúsené
a leštené s rešpektom voči autenticite
prírodného materiálu tak, aby si kameň
zachoval
svoju
prirodzenú
krásu
a zároveň nadobudol nový, funkčný
charakter.
Nechemická
leštenka
zanecháva saténovo hladkú povrchovú
úpravu,
ktorá
odpudzuje
tekutiny
a nečistoty. Majte na pamäti, že žiadne
tekutiny (ani voda) by nikdy nemali na
mramore zaschnúť, pretože môže dôjsť
k poškodeniu jeho povrchu. Okrem toho
sa vyhnite akémukoľvek kontaktu
s kyslým či agresívnym ovocím alebo
s abrazívnymi
chemikáliami
či
žieravinami.
Odporúčame, aby každodenné čistenie
mramoru
bolo
čo
najjemnejšie.
Pravidelne oprašujte povrch a v prípade
potreby
jemne
utierajte
vlhkou
handričkou. Ak je to nutné, pridajte trochu
jemného čistiaceho prostriedku. Uistite
sa, že po čistení odstránite čistiaci
prostriedok vlhkou handričkou. Na
mramor nikdy nestriekajte chemikálie
alebo abrazívne čistiace prostriedky. Ak
kameň vyžaduje osvieženie, odporúčame
použiť leštidlo na mramor. Aby ste sa
vyhli kruhom po pohároch, vždy
používajte
podložky
pod
poháre
a akékoľvek nádoby obsahujúce tekutiny.
Akúkoľvek rozliatu tekutinu ihneď utrite.
Buďte
opatrní
s tvrdými
alebo
abrazívnymi predmetmi, pretože môžu
poškriabať jemný a porézny povrch
mramoru.

TRAVERTÍN
Travertín je druh vápenca, mäkký
kamenný materiál, ktorý sa voľne
vyskytuje v prírode, vďaka čomu vznikajú
rôzne variácie v tónovaní a vzore
kameňa. Povrch je impregnovaný
špeciálnym prostriedkom na kamene,
avšak
časom
sa
v dôsledku
každodenného
používania
môžu
vyskytnúť škrabance. Odporúčame, aby
ste s produktom zaobchádzali opatrne,

udržujte povrch čistý a vyhýbajte sa
zvyškom potravín, korenín a čistiacich
prostriedkov. Travertín je citlivý na kyslé
rozpúšťadlá,
ako
napríklad
káva,
pomarančový
džús,
paradajková
omáčka, kečup, víno, sýtené nápoje atď.,
preto je vysoko odporúčané ihneď utrieť
akúkoľvek rozliatu tekutinu vlhkou
handričkou a prostriedkom na čistenie
kameňa. Čím dlhšie sa tekutina nachádza
na kameni, tým pravdepodobnejšie
spôsobí škvrnu, preto je dôležité byť
s tekutinami
v blízkosti
travertínu
ostražitý. Dokonca aj neutrálne kvapaliny
ako je voda, by mali byť okamžite
osušené papierovou utierkou alebo
suchou handričkou, pretože môžu
preniknúť cez póry a spôsobiť zmenu
farby kameňa. Prevencia je vždy najlepší
liek na udržiavanie vzhľadu prírodného
kameňa. V závislosti od frekvencie
používania, naneste na povrch aspoň raz
za rok impregnačný prostriedok na
kameň.
Ak
používate
keramický/porcelánový riad s okrajmi,
ktoré by mohli poškodiť kameň alebo
poháre, ktoré môžu zanechať kruhové
značky, odporúčame preventívne využiť
podložky pod riad a poháre. Taktiež
buďte opatrní s tvrdými predmetmi, ktoré
môžu poškriabať povrch počas čistenia
alebo
pri
pravidelnom
používaní.
Odporúčame, aby každodenné čistenie
travertínu
bolo
čo
najjemnejšie.
Pravidelne oprašujte povrch a v prípade
potreby
jemne
utierajte
vlhkou
handričkou. Ak je to nutné, pridajte trochu
jemného saponátu. Uistite sa, že po
čistení odstránite saponát čistou vlhkou
handričkou.
Nikdy
nepoužívajte
abrazívne čistiace prostriedky s obsahom
octu, citrusov, bielidla, čpavku alebo
kupované prostriedky, ktoré obsahujú
kyseliny,
zásady,
respektíve
iné,
potenciálne škodlivé chemikálie. Ak si nie
ste istí, vyskúšajte malé množstvo
prostriedku na málo viditeľnom mieste.

Všetky sklenené kuchynské doplnky je
možné bezpečne umývať v umývačke
riadu. Tenký a ľahký výraz našich
pohárov je naším prvoradým cieľom,
preto aj napriek tomu, že sú všetky z nich
vhodné do umývačky riadu, odporúčame
s nimi zaobchádzať opatrne. Ostatné
sodnovápenatokremičité a borosilikátové
výrobky odporúčame umývať ručne.

AKRYLOVÝ KAMEŇ

Neglazovaný a surový hlinený materiál
Neglazovaný porcelán používame v
širokej škále produktov, od kvetináčov
a váz až po osvetlenie. Oplachujte vo
vlažnej vode alebo utierajte vlhkou
handričkou.

Akrylový kameň je inovatívna kombinácia
akrylu a kameňa. Tento materiál je
vysoko odolný, pričom na dotyk je hladký
a má výraznú textúru. Utierajte vlhkou
handričkou.

SKLO
V našej výrobe používame širokú škálu
typov skla. Na kuchynské doplnky, medzi
ktoré patria poháre, karafy a nádoby
a tiež na dekoratívne predmety, ako sú
vázy,
používame
sodnovápenatokremičité sklo. Na tepelne
odolné sklenené výrobky používame
borosilikátové sklo. Zrkadlové sklo je
použité pri všetkých našich zrkadlách. Na
rôzny nábytok a svietidlá používame
tvrdené sklo, napríklad drôtosklo alebo
vrstvené sklo. Niektoré naše svietidlá sú
vyrobené z opálového skla. Pri výrobe
jednej z našich nádob používame aj
recyklované sklo.
Sodnovápenatokremičité a borosilikátové
sklo
Keďže sú naše poháre vyrábané z ručne
fúkaného skla, nenájdete medzi nimi dva
rovnaké kúsky a môžu sa vyskytnúť
drobné rozdiely vo veľkosti či tvare.

Tvrdené sklo
Na pravidelné čistenie používajte mäkkú
suchú handričku. Na odolnejšie škvrny
použite mäkkú kefku so štandardným
saponátom a opláchnite roztokom octu
a vody. Dokončite utretím suchou
handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
Vyhnite
sa
používaniu
chemikálií
a abrazívnych čistiacich prostriedkov,
pretože by poškodili povrch skla.
Zrkadlové sklo
Na čistenie zrkadla použite mäkkú, čistú
vlhkú handričku. Každou manipuláciou so
zrkadlom sa zvyšuje riziko poškodenia
a preto
odporúčame
obmedziť
manipuláciu so zrkadlom na minimum.
Dbajte na to, aby sa na okrajoch zrkadla
nezhromažďovala
žiadna
tekutina.
Zrkadlá nečistite kyslými ani alkalickými
chemikáliami
a nikdy
nepoužívajte
práškové a abrazívne čistiace prostriedky
či drôtenku. Pre dôkladnejšie čistenie
použite komerčné čistiace prostriedky
určené na sklo bez amoniaku alebo octu.
Opálové tienidlá
Nepriehľadné sklo vzniklo v Benátkach
v 16. storočí. Opálové sklo využité pri
výrobe niektorých našich svietidiel
poskytuje mäkké, priesvitné svetlo.
Utierajte vlhkou handričkou, v prípade
potreby
pridajte
kvapku
jemného
saponátu.

PORCELÁN/KERAMIKA/
KAMENINA

Glazovaná kamenina a porcelán
Pri
našom
kuchynskom
riade
a dekoratívnych predmetoch používame
transparentnú aj reaktívnu glazúru.
Všetky glazované kameninové produkty
sú vhodné do umývačky riadu.
Transparentná, lesklá glazúra poskytuje
farbe nádhernú hĺbku. Zároveň však
odkrýva nedokonalosti materiálu, ktoré
inak nie sú voľným okom viditeľné. Toto
je prirodzená vlastnosť dizajnu ručne
vyrábaných výrobkov.
Vďaka reaktívnej glazúre má každý
produkt
odlišný
výsledný
výraz
v závislosti od jeho tvaru, teploty
vypaľovania a dokonca aj od umiestnenia
v peci. Niektoré reaktívne glazúry sú
aplikované ručne s cieľom dosiahnuť
jedinečný a výrazný vzhľad. V závislosti
od glazúry sa väčšina odlišností vyskytuje
okolo okraja.
Vo všeobecnosti nepoužívajte žiadne
chemikálie ani
abrazívne čistiace
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prostriedky. Drobné známky na riade –
špecificky na matne glazovaných
povrchoch, ktoré majú tendenciu byť
poréznejšie, než produkty s vysokým
leskom – môžu byť spôsobené príborom.
Tvorba malých trhlín je súčasťou
opotrebovávania pri tomto unikátnom
glazovaní. Na zachovanie kvality a dlhej
životnosti produktu použite pri čistení
neabrazívnu handričku alebo špongiu
a teplú mydlovú vodu. Následne utrite
čistou suchou handričkou.

RECYKLOVANÝ PLAST
Recyklovaný
polyetylén
s vysokou
hustotou (HDPE) je vyrobený zo 100%
recyklovaného,
separovaného
plastového odpadu. Utierajte vlhkou
handričkou. Pre zníženie dopadu na
životné prostredie, prosím, vytrieďte plast
na konci jeho životnosti, aby sa
zabezpečila jeho opätovná recyklácia.

PAPIEROVÁ BUNIČINA
100% recyklovaná papierová buničina je
odolný a biologicky odbúrateľný materiál.
Utierajte
suchou
handričkou.
Uchovávajte v suchu. Dlhšie vystavenie
vlhkosti a tekutinám poškodzuje materiál.

TAPETA
Vďaka tlači na FSC™ certifikovaných
vliesových tapetách pomocou atramentu
na vodnej báze sú všetky tapety od ferm
LIVING obzvlášť odolné a jednoduché na
inštaláciu. Naneste lepiacu pastu určenú
na vliesové tapety priamo na stenu
a uistite sa, že ste okraje papiera pevne
utesnili. Pretože sú naše tapety vyrobené
s použitím farieb na vodnej báze, sú
šetrné k životnému prostrediu a vynikajú
svojou kvalitou pri hmotnosti len 150 g.
Farby sa miešajú ručne, čo môže
spôsobiť drobné rozdiely medzi šaržami.
Uistite sa preto, že kupujete kotúče
z rovnakej šarže. Pri čistení jemne
utierajte vlhkou handričkou.

OCEĽ A HLINÍK
V našej výrobe používame práškovanú
oceľ a železo, taktiež pokovovanú,
eloxovanú a lakovanú ušľachtilú oceľ.
Pokovovanie
predstavuje
rôzne
povrchové úpravy ocele, pri ktorých sa
pevný kov vyparuje a ukladá na elektricky
vodivé
materiály,
ako
napríklad
potiahnutie čistým kovom či zliatinou.
Práškovanie je najbežnejšie používaný
proces pri kovoch, ako sú oceľ, železo
a hliník. Povrchy s práškovanou úpravou
sú tvrdšie a odolnejšie než bežne
lakované povrchy.
Rôzne typy kovových povrchov sú vďaka
práškovaniu odolné voči nečistotám
a tekutinám a sú nenáročné na údržbu.
Pokovovaná,
lakovaná
alebo
nehrdzavejúca oceľ
Produkty
vyrobené
zo
100%
nehrdzavejúcej ocele dostali špeciálny
náter alebo pokovovanie, aby sme
docielili ich charakteristický vzhľad. Majte
prosím na pamäti, že v dôsledku
každodenného používania môže dôjsť

k prirodzenému opotrebovaniu, ale aj
k malým škrabancom.
Na čistenie používajte mäkkú suchú
handričku.
Nepoužívajte
chemikálie
alebo abrazívne čistiace prostriedky.
Drsné leštenie poškodí povrchový náter.
Práškovaná oceľ a železo
Povrchy s práškovaným nástrekom sú
odolné a ľahko sa čistia. Povrch utierajte
mäkkou
suchou
handričkou.
Nepoužívajte chemikálie ani agresívne
abrazívne prostriedky a vyhnite sa
použitiu vody.
Práškovaný kov s antikoróznou úpravou
Kov s antikoróznou práškovou úpravou je
vhodný na vonkajšie použitie. Majte však
na pamäti, že dlhodobé vystavenie
poveternostným
vplyvom
môže
v priebehu času spôsobiť koróziu
a hrdzavenie. Odporúčame produkty
skladovať na suchom mieste počas
chladného alebo vlhkého počasia –
najmä ak teplota klesne pod bod mrazu.
Ak je práškovaný náter poškriabaný alebo
odlúpnutý, v tejto oblasti sa hrdza vytvorí
výrazne rýchlejšie.
Pozinkovaná práškovaná oceľ
Naše výrobky vyrobené z pozinkovanej
práškovanej ocele prešli procesom
pozinkovania
preto,
aby
sa
minimalizovalo riziko korózie, avšak
časom sa hrdza môže vyskytnúť.
Neodporúčame
preto
dlhodobé
vystavenie produktov vode. Produkty sú
vhodné na vonkajšie použitie, avšak
odporúčame ich skladovať na suchom
mieste počas chladného alebo vlhkého
počasia – najmä ak teplota klesne pod
bod mrazu.
Liaty hliník
Pri našej výrobe pracujeme so 100%
recyklovaným, odlievaným hliníkom.
Materiál má surový, matný povrch.
Utierajte vlhkou handričkou.

MOSADZ
Mosadz je prírodný materiál, pre ktorý je
charakteristická časom nadobudnutá
patina. Pre nás je patina krásna, no ak
chcete, môžete v prípade potreby použiť
špeciálny lak na mosadz, aby ste
odstránili
farebný
nesúlad.
S mosadznými
produktami
zaobchádzajte opatrne. Na čistenie
mosadzného povrchu použite suchú
handričku.
Lakovaná mosadz
Určité produkty z mosadze sú lakované,
aby sa zabránilo vzniku škvŕn a zvýšila sa
trvácnosť produktu. Povrch však naďalej
zostáva
jemný,
zaobchádzajte
s produktom opatrne. Utierajte vlhkou
handričkou.
Čierna mosadz
Čierna mosadz je vyrobená zo 100%
mosadze, ktorá prešla špeciálnym
pokovovaním. Časom môžete pozorovať
zmeny povrchu tak, že čistá mosadz
bude viditeľnejšia a objaví sa krásna
patina. Utierajte suchou handričkou.

LÁTKOVÉ TIENIDLÁ
Pri čistení látkových tienidiel majte na
pamäti, že lampa musí byť vypnutá
a žiarovka studená. Lampu čistite
pravidelne, opatrne oprašujte alebo
tkaninu jemne vysávajte.

LÁTKOVÉ ČALÚNENIE
Odporúčame
časté
vysávanie
pri
strednom výkone. Na odstránenie
mokrých
škvŕn
opatrne
utierajte
handričkou, ktorá nepúšťa vlákna alebo
špongiou navlhčenou v teplej vode bez
saponátu. Ak škvrna nezíde, odporúčame
profesionálne chemické čistenie.

POŤAHY Z PEVNEJ ALEBO
ANILÍNOVEJ KOŽE
Odporúčame časté vysávanie pomocou
mäkkej kefky. Na škvrny použite
prevarenú vodu s prírodným mydlom:
vyšľahajte
2-3
polievkové
lyžice
mydlových vločiek na 1 liter vody
a naneste penu mäkkou handričkou.
Nechajte uschnúť, následne kožu
dôkladne utrite mäkkou bavlnenou
handričkou.

POŤAH Z NUBUKOVEJ KOŽE
Odporúčame časté vysávanie iba
pomocou mäkkej kefky. Nikdy neaplikujte
vodu alebo mydlo.

TEXTÍLIE
V našej výrobe používame širokú škálu
textílií, napríklad prikrývky, obliečky na
vankúše, posteľná bielizeň, uteráky,
utierky, atď. Väčšina našich textilných
produktov nesie certifikáciu GOTS alebo
Organic Blended.
Obliečky na vankúše a drobné predmety
Materiály, ktoré sú vyrobené zo 100%
bavlny, 100% ľanu, zmesi bavlna/ľan
a zmesi bavlnené plátno a akrylová
zmes, odporúčame prať v práčke pri 30°C
na jemnom programe s polootvoreným
zipsom. Vyhnite sa kontaktu s ostrými
predmetmi. Pri produktoch, ktoré sú
z menčestrového materiálu, ručne tkané
alebo ručne všívané odporúčame
profesionálne chemické čistenie.
Pletená vlna
Odporúčame prať v práčke pri 30°C na
jemnom programe určenom pre vlnu.
PET priadza
Ručne tkaná PET priadza je vyrobená
z recyklovaného,
separovaného
plastového odpadu. Produkty z PET
priadze je možné prať v práčke pri 30°C.
Nesušte v bubnovej sušičke.
Výplň vankúšov
Odporúčame prať v práčke pri 30°C na
jemnom programe. Výplň je možné sušiť
v bubnovej
sušičke.
Do
výplne
neudierajte ani nekopte, iba ju ľahko
vytraste.
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KOBERCE
Naše jedinečné koberce sú ručne tkané
remeselníkmi
a zobrazujú
unikátne
variácie, ktoré vyzdvihujú celkový
charakter koberca. Nefarbená prírodná
priadza prepožičiava každému kusu
rozličné odtiene a textúru. V našej výrobe
používame vlnu a rôzne techniky tkania.
Všeobecná údržba
S náležitou
starostlivosťou
a pozornosťou bude váš koberec vyzerať
krásne po mnoho rokov. Určitá strata
a vypadávanie vlákien je pre nové
koberce prirodzená a častým vysávaním
sa množstvo vypadnutých vlákien
zredukuje. Časté vysávanie taktiež
pomáha zdvihnúť sploštené vlákna.
• Na koberce so slučkovým vlasom
používajte
cylindrický
vysávač
s jemným nadstavcom.
• Pod nábytok umiestnite ochranné
kolieska.
• Pod všetky koberce umiestnite
protišmykovú podložku.
• Pravidelne otáčajte rohožky a malé
koberčeky,
aby
ste
predišli
opotrebeniu.
• Vyhýbajte sa priamemu slnečnému
žiareniu,
ktoré
môže
spôsobiť
vyblednutie farieb.
• Vyhýbajte sa treniu na koberci, ktoré
môže spôsobiť trvalé poškodenie
povrchu.

špecializované profesionálne
jutových kobercov.

čistenie

Bavlnené koberce
Naše bavlnené koberce sú vyrobené zo
100% GOTS certifikovanej bavlny
a môžete ich podľa potreby prať v práčke
pri 30°C
Koberce z PET priadze
Vďaka
špecializovanej
technológii
môžeme rozširovať naše udržateľné
produktové rady o textílie, ktoré sú
vyrobené
výhradne
z použitých
plastových fliaš. Táto technika poskytuje
neuveriteľne odolný dizajn a zároveň
pomáha pri čistení oceánov. Textílie
z PET priadze sú praktické, ľahko
udržiavateľné a sú vhodné na vonkajšie
použitie. Ak to veľkosť koberca umožňuje,
perte ho v práčke pri 30°C, v opačnom
prípade
stačí
koberec
opláchnuť
pomocou záhradnej hadice. Koberec
sušte voľne zavesením na vzduchu.

Vlnené koberce
V našej výrobe používame vysoko
kvalitnú vlnu, najmä New Zealand vlnu
v kombinácii s rôznymi technikami tkania.
Všívané aj plocho tkané koberce
odporúčame často vysávať, aby sa
odstránili všetky prebytočné vlákna.
Mierny úbytok vlákien je prirodzený pri
nových kobercoch. Koberec pravidelne
otáčajte. Mokré škvrny
z koberca
nedrhnite, iba vysajte papierovými
utierkami a očistite vlhkou handričkou.
V prípade potreby využite profesionálne
chemické čistenie. Naše vlnené koberce
sú určené výhradne do interiéru. Vyhnite
sa používaniu vo vlhkých priestoroch, ako
napríklad pivnice, kúpeľne či kuchyne.
Koberce Kelim
Naše koberce Kelim sú vyrábané ručne,
preto sa medzi dvoma kobercami môžu
vyskytnúť drobné odchýlky. Tkanie
koberca sa vykonáva ručne, tradičnou
technikou na tkáčskom stave „Punja“.
Vlnená priadza je farbená ručne, preto sa
môžu v niektorých odtieňoch vyskytnúť
mierne odchýlky spôsobené povahou
vlny či farby. Kelimové priadze majú
jedinečný hrubý výraz, ktorý dodáva
kobercom prvok hmatateľnosti. Tá je
charakteristická pre tradičné kelimové
koberce. Iba vysávajte vysávačom.
Jutové koberce
Naše jutové koberce sú ručne tkané
z prírodných jutových vlákien, odolného
a zároveň udržateľného materiálu. Sú
vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie.
Nepoužívajte koberce vo vlhkých
priestoroch, ako sú pivnice, kúpeľne či
kuchyne. Neodporúčame profesionálne
chemické
čistenie.
Iba
vysávajte
vysávačom. V prípade potreby vyhľadajte
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