
1 
 

STAROSTLIVOSŤ & ÚDRŽBA 

HLINÍK 

ČISTENIE 

• Čistite vlhkou handričkou vyžmýkanou 

v roztoku vody a neutrálneho 

čistiaceho prostriedku. 

• Nepoužívajte čistiaci krém alebo 

drôtenky, pretože môžu poškriabať 

povrch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANIT 

Granit (alebo žula) sa vyznačuje 

odolnosťou voči poškriabaniu a teplu. 

Každý kus granitu je unikátny, 

s prirodzenými odchýlkami vo vzore. 

STAROSTLIVOSŤ 

• Na údržbu používajte ošetrovacie 

prostriedky špeciálne vyvinuté pre žulu 

alebo použite vlhkú handričku 

vyžmýkanú v zmesi vody a jemného 

mydla alebo mydlových vločiek. Tým 

sa na povrchu vytvorí ľahký ochranný 

film. 

ČISTENIE 

• Odporúčame čistiť vlhkou handričkou 

vyžmýkanou v zmesi vody a jemného 

mydla alebo mydlových vločiek. Granit 

toleruje väčšinu bežných čistiacich 

prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

TIENIDLÁ 

ČISTENIE 

• Čistite prachovkou, handričkou 

z mikrovlákna alebo opatrne vysávajte 

vysávačom s mäkkou kefkou. 

CHRÓM 

ČISTENIE 

• Čistite vlhkou handričkou vyžmýkanou 

v roztoku vody a neutrálneho 

čistiaceho prostriedku. 

• Nepoužívajte čistiaci krém alebo 

drôtenky, pretože môžu poškriabať 

povrch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŽA 

STAROSTLIVOSŤ 

• Vyhnite sa umiestneniu kože na 

priame slnečné svetlo alebo extrémne 

teplo. 

• Vyhnite sa namáčaniu kože alebo 

akémukoľvek kontaktu s ostrými 

predmetmi. 

• Akúkoľvek rozliatu tekutinu ihneď utrite 

pomocou čistej a suchej handričky. 

• Pravidelne utierajte prach a čistite 

podľa nižšie uvedených pokynov. 

ČISTENIE 

• Oprašujte pomocou vysávača 

s mäkkou kefou. 

• Čistite pomocou peny z mydlových 

vločiek. Použite ½ decilitra mydlových 

vločiek na 1 liter vody. Mydlové vločky 

spolu s horúcou vodou vyšľahajte. Keď 

voda dosiahne izbovú teplotu, naneste 

penu na celý kožený povrch pomocou 

mäkkej handričky. Používajte iba penu 

a vyhnite sa namáčaniu kože. Keď je 

koža suchá, vyleštite ju mäkkou, 

suchou handričkou z bavlny. 

• Nikdy nepoužívajte čistiace 

prostriedky, čpavok, oleje, leštidlá, 

laky, atď. 

 

 

 

LAKOVANÉ ABS 

ČISTENIE 

• Čistite mäkkou vlhkou handričkou 

alebo nano handričkou. 

SKLO 

STAROSTLIVOSŤ 

• Dávajte pozor na ostré predmety, 

pretože môžu poškriabať povrch skla. 

ČISTENIE 

• Veľké sklenené plochy utierajte čistou 

suchou handričkou. 

• Na odstránenie mastnoty (odtlačkov 

prstov a pod.) použite prípravok na 

čistenie skla. 

• Prebytočnú vodu odstráňte suchou 

handričkou. Sklo potom môžete 

nasucho vyleštiť handričkou 

z mikrovlákna. 

• Vyhnite sa čisteniu čpavkom. 

• Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace 

prostriedky alebo čistiace nástroje 

s ostrými hranami. 

 

 

 

LAMINÁT 

STAROSTLIVOSŤ 

• Nikdy neklaďte priamo na laminát 

žiadne horúce predmety. 

ČISTENIE 

• Čistite vlhkou handričkou vyžmýkanou 

v roztoku vody a univerzálneho 

čistiaceho prostriedku alebo 

domáceho čpavku. Vyhnite sa 

používaniu abrazívnych čistiacich 

prostriedkov. 

• Ihneď odstráňte zvyšky mydla 

pomocou čistej suchej handričky. 

Škvrny odstránite jemným čistením 

pomocou vlhkej handričky alebo nano 

špongie vyžmýkanej v teplej vode s 1 

dielom octu na 10 dielov vody. 

 

 

 

 

 

 

 

POGUMOVANÁ TKANINA 

ČISTENIE 

• Čistite vlhkou handričkou. 
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MRAMOR 

Mramor má hladký tvrdý povrch 

s nádherným prírodným vzorom. Každý 

kus kameňa je jedinečný svojou farbou 

a zložením. 

STAROSTLIVOSŤ 

• Akúkoľvek rozliatu tekutinu utrite 

ihneď, aby ste zabránili jej vsiaknutiu. 

• Veľké mramorové plochy udržiavajte 

jemným mydlom alebo mydlovými 

vločkami, ktoré na povrchu vytvoria 

ľahký ochranný film. Z času na čas 

použite jemné mydlo alebo mydlové 

vločky, ktoré zaistia vyššiu odolnosť 

povrchu a dodajú mu hodvábne matný 

vzhľad. 

ČISTENIE 

• Čistite pomocou čistiaceho mydla na 

všetky druhy prírodného kameňa. 

Vyhnite sa používaniu univerzálnych 

čistiacich prostriedkov a iných 

odmasťovacích prostriedkov, ako aj 

látok obsahujúcich kyseliny. 

 

ZMES DREVO-PLAST 

STAROSTLIVOSŤ 

• Dávajte pozor na ostré predmety, 

pretože môžu poškriabať povrch. 

ČISTENIE 

• Čistite mäkkou vlhkou handričkou 

alebo nano handričkou 

PRÁŠKOVANÁ OCEĽ 

STAROSTLIVOSŤ 

• Nevystavujte extrémnemu UV 

žiareniu, aby nedošlo k vyblednutiu 

farby. 

ČISTENIE 

• Čistite vlhkou handričkou vyžmýkanou 

v roztoku vody a neutrálneho 

čistiaceho prostriedku. 

• Nepoužívajte čistiaci krém alebo 

drôtenky, pretože môžu poškriabať 

povrch. 

 

 

 

KOBERCE 

ČISTENIE 

• Pre zachovanie farby a vzhľadu 

odporúčame časté vysávanie. 

• Pre profesionálne vyčistenie koberca 

využite chemické čistenie v čistiarni. 

PUR PENA – MOLITAN 

ČISTENIE 

• Čistite vlhkou handričkou. 

 

 

LINOLEUM 

Linoleum je odolný materiál vyrobený 

z kombinácie ľanového oleja, živice, 

vápenca, pilín a prírodných pigmentov. 

Je známe, že má antibakteriálne a samo-

regeneračné vlastnosti. 

STAROSTLIVOSŤ 

• Pri pokladaní vlhkých alebo farebných 

predmetov na linoleum odporúčame 

používať podložky, aby ste predišli 

trvalým škvrnám. 

• Nikdy neklaďte priamo na linoleum 

žiadne horúce predmety. 

• Na údržbu povrchu pravidelne 

používajte prípravky určené na 

linoleum. 

• Akúkoľvek rozliatu tekutinu utrite 

ihneď, aby ste predišli jej vsiaknutiu. 

ČISTENIE 

• Na linoleum používajte iba PH- 

neutrálny čistiaci prostriedok, pretože 

alkalické čistiace prostriedky môžu 

linoleum poškodiť. 

• Čistite vlhkou handričkou vyžmýkanou 

v roztoku vody a saponátu vyrobeného 

špeciálne na linoleum. Ihneď odstráňte 

zvyšky mydla pomocou čistej suchej 

handričky. 

• Škvrny odstránite opatrným jemným 

čistením lakovým benzínom alebo 

vlhkou nano špongiou s teplou vodou, 

alebo prípravkom na linoleum. 

Upozorňujeme, že nano špongia by sa 

nemala používať, keď je suchá. 

 

PLAST – POLYPROPYLÉN (PP) 

STAROSTLIVOSŤ 

• Neumiestňujte predmety z plastu na 

priame slnečné svetlo alebo do 

blízkosti silných zdrojov tepla. 

ČISTENIE 

• Čistite vlhkou handričkou vyžmýkanou 

v roztoku vody a neutrálneho 

čistiaceho prostriedku. Následne utrite 

čistou suchou handričkou. 

 

 

DREVO – DYHA, MASÍVNE, 

LAKOVANÉ, MORENÉ 

STAROSTLIVOSŤ 

• Akúkoľvek rozliatu tekutinu utrite 

ihneď, aby ste predišli jej vsiaknutiu. 

• Nikdy neklaďte priamo na drevo žiadne 

horúce predmety. 

ČISTENIE 

• Čistite vlhkou handričkou. 

• Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace 

prostriedky, drôtenku alebo leštidlo. 

 

 

TERRAZZO 

Terrazzo je vyrobené z betónových 

a mramorových triesok originálnou 

talianskou technikou. Každá terrazzo 

doska má jedinečnú zmes lúpaného 

kameňa s výraznými tvarmi a farbami. 

STAROSTLIVOSŤ 

• Akúkoľvek rozliatu tekutinu utrite 

ihneď, aby ste predišli jej vsiaknutiu. 

• Na údržbu čistite vlhkou handričkou 

vyžmýkanou v roztoku vody 

a jemného mydla alebo mydlových 

vločiek. Následne utrite čistou suchou 

handričkou. 

ČISTENIE 

• Na každodenné čistenie použite vlhkú 

handričku. Vyhnite sa používaniu 

univerzálnych čistiacich prostriedkov 

a iných odmasťovacích prostriedkov, 

ako aj látok obsahujúcich kyseliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTIL 

STAROSTLIVOSŤ 

• Vyhnite sa vystaveniu priamemu 

slnečnému žiareniu a iným zdrojom 

svetla, pretože textília môže nezvratne 

vyblednúť. 

ČISTENIE 

• Čistite čistiacim prostriedkom na 

textílie alebo čalúnenie. 

• Pre zachovanie farby a vzhľadu 

odporúčame časté vysávanie 

vysávačom s mäkkou kefkou. 

• Škvrny odstráňte ihneď, aby ste 

predišli trvalému poškodeniu. 

PAPIER – KARTÓN, BUNIČINA 

STAROSTLIVOSŤ 

• Zabráňte navlhnutiu papierových častí 

produktu, aby ste predišli trvalému 

poškodeniu. 

ČISTENIE 

• Čistite čistou suchou handričkou. 

 


