
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 

POLYETYLÉN (PE) 

Zabráňte hromadeniu nečistôt a prachu na 

povrchoch. Pravidelne čistite navlhčenou 

špongiou a jemným tekutým čistiacim 

prostriedkom. Následne opláchnite čistou 

vodou a vysušte utierkou. Vyhnite sa 

používaniu čistiacich prostriedkov obsahujúcich 

rozpúšťadlá a/alebo etylalkohol. Na odolné 

škvrny použite špeciálny čistiaci prostriedok 

Euro3plast.  

Lakované verzie produktov sú vhodné na 

vonkajšie použitie, avšak sú náchylnejšie na 

poškriabanie. Odporúčame preto jemné 

čistenie krémovou leštenkou. Z produktu 

odstráňte prach pomocou navlhčenej handričky 

z mikrovlákna. Osušte mäkkou suchou 

handričkou.  

Neustále dlhodobé vystavenie priamemu 

slnečnému žiareniu môže spôsobiť zmenu farby 

a pôvodnej úpravy produktu. 

 

 

VYSOKOTLAKOVÝ LAMINÁT (HPL) 

Povrchom produktov vyrobených 

z vysokotlakového laminátu je potrebné 

venovať rovnakú starostlivosť ako ostatným 

bežným povrchom určeným na vnútorné 

a vonkajšie použitie. Odporúčame udržiavať 

povrchy vždy čisté a pravidelne odstraňovať 

nečistoty a prach, ktoré sa na nich hromadia. 

Na čistenie používajte mäkkú handričku 

a jemný čistiaci prostriedok. Nikdy nepoužívajte 

abrazívne látky a/alebo špongie, ktoré by mohli 

povrchy poškriabať. Opláchnite povrch 

pomocou vlhkej handričky a následne osušte.

DREVO 

Drevené povrchy a časti produktov sú ošetrené 

ochrannými lakmi na vodnej báze. 

Poveternostné vplyvy a slnečné žiarenie sú 

prirodzenými príčinami zmien v odtieňoch dreva 

a podieľajú sa na jeho prirodzenom starnutí. Na 

čistenie povrchov, ošetrených prípravkami na 

vodnej báze, musia byť použité neutrálne 

neabrazívne čistiace prostriedky, ktoré 

neobsahujú kyseliny, čpavok, bielidlá alebo 

rozpúšťadlá. Vyhnite sa najmä produktom, 

ktoré obsahujú alkohol alebo acetón. Aby si 

drevo zachovalo jednotnú farbu v priebehu 

času a zostalo chránené pred škodcami, 

pravidelne ošetrujte povrchy pomocou 

špeciálnych produktov na vodnej báze, 

určených pre drevo. Dodržiavajte pokyny 

priložené k produktu.  

Produkty sú určené na použite v prostredí 

krytého exteriéru. Nevystavujte pôsobeniu 

vonkajších vplyvov. 

 

ČALÚNENIE 

Čalúnenie z technickej tkaniny, koženka a látka 

Sunbrella® si vyžadujú pozornosť 

a starostlivosť. Pravidelne čistite povrch vlhkou, 

neabrazívnou handričkou s použitím mydlovej 

vody. Opláchnite a nechajte úplne vysušiť. 

Nepoužívajte rozpúšťadlá, chemické čistiace 

prostriedky alebo parné čističe. Sledujte a čím 

skôr odstráňte možné znečistenie, ako sú listy, 

kvety či hmyz. Znečistenie zo zeleniny, peľ 

a zvyšky hmyzu v kombinácii s vodou 

a vlhkosťou môžu spôsobiť ťažko odstrániteľné 

škvrny, ktoré preniknú hlboko do koženky alebo 

technickej tkaniny. 

Pre praktickejšie čistenie čalúnenia z látky 

Sunbrella® môžete odstrániť návlek. Perte 

v práčke ako dve samostatné časti pri 

maximálnej teplote 30°C, bez programov 

predprania a odstreďovania. Sušte na čerstvom 

vzduchu. 


