Návod na používanie a údržbu nábytku
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za kúpu nábytku v obchodnej sieti Decodom.
Pevne veríme, že z výrobku máťe radosť a bude Vám slúžiť k plnej spokojnosti, pokiaľ budete
dodržiavať nasledovné pokyny:

Všeobecné informácie
1. Rozbalenie nábytku
•
•

Ochranný obal z nábytku odstraňujte opatrne rukou, nepoužívajte nikdy nožničky alebo nôž, zabránite tak prerezaniu
alebo poškriabaniu samotného tovaru
Dávajte pozor na možné svorky, spinky, alebo iný spojovací materiál, vyhnete sa tak poraneniu

2. Montáž nábytku
•
•
•

Nábytok montujte vždy na podložke, zabránite poškriabaniu podlahy
Montáž prevádzajte vždy podľa priloženého montážneho návodu a dbajte na všetky uvedené pokyny
Montáž by mali vykonávať vždy najmenej dve osoby

3. Pokyny pre správne umiestnenie a dôležité upozornenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nábytok musí byť používaný iba v súlade s jeho určením
Nikdy neumiestňujte nábytok v blízkosti vykurovacích telies. Minimálna vzdialenosť je 30cm.
Nevystavujte nábytok priamému slnečnému žiareniu, hrozí nezvratné skreslenie – zosvetlenie farieb (hlavne
v prípade čalúneného nábytku)
Neumiestňujte nábytok tam, kde je vyššia vlhkosť prostredia. Materiály by časom mohli reagovať na vplyv tejto
vlhkosti a stratiť tak svoju stabilitu aj kvalitu.
Neumiestňujte výrobky v blízkosti halogénových svetiel
Dbajte na to, aby nábytok stál pevne na rovnej podlahe, prípadne aby bol pevne pripevnený ku stene
Pri umiestnení výrobku na plávajúcu podlahu je nutné vybaviť tento výrobok filcovými podložkami
Neumiestňujte čalúnený nábytok tesne ku stene aby mohol vzduch volne prúdiť
Pri čalúnenom nábytku dávajte pozor na zipsy, gombíky a na poškodenie od domácich zvierat, k rýchlejšiemu
opotrebeniu dochádza aj keď na svetlé materiály sadáte v rifliach, to isté platí pri kontakte s opaskom,
s peňaženkou alebo s kľúčmi. Za takéto poškodenie nenesieme zodpovednosť
Nábytok premiestňujte iba uchopením a nadvihnutím za spodný rám, nikdy ho neťahajte po podlahe, nenamáhajte
pri presúvaní opierky ani podrúčky sedacích súprav alebo úchytky skríň.
Nesadajte na podrúčky a opierky sedacích súprav, extrémne zaťaženie spôsobuje polámanie konštrukcie alebo
trhliny na poťahovom materiály a na takúto závadu sa nevzťahuje reklamácia.
Lôžka sedacích súprav sú iba na príležitostné použitie a neslúžia ako náhrada postele na denné spanie.
Časté trenie môže spôsobovať žmokovanie textilnej látky, čo je mechanicky podmienené a nie je dôvodom na
reklamáciu čalúneného výrobku
Tvrdosť sedenia sa u rovnakých typov čalúnených súprav nemusí zhodovať, tvrdosť je podmienená veľkosťou
sedacej časti a samotnou konštrukciou výrobku. Taktiež je prípustná aj optická odchýlka pri elementoch s funkciou.
Rozmery jednotlivých elementov sa nedajú merať presne na základe rozdielneho prešitia poťahových materiálov. Sú
prípustné aj malé výškové rozdiely pri spojoch jednotlivých elementov, ktoré môžu vzniknúť pri nerovnom povrchu
podlahy alebo poťahového materiálu.
V prípade prešívanej sedacej súpravy sa môže líšiť šitie v závislosti od druhu poťahového materiálu. Koženné
sedacie súpravy majú iné šitie ako napr.textilné

Údržba nábytku
Masív a Dýha
Prach z drevených častí odstráňte mäkkou, čistou a suchou prachovkou. Pri silnej nečistote používajte čistiaci
prostriedok určený k údržbe tohto typu nábytku presne podľa návodu k nemu priloženého.
Na ošetrenie povrchov s lakovanou úpravou používame vlhčenú mäkkú handričku. Vodu používať iba v menšom
množstve aby nepresiakala do špár a spojov nábytku. Na doleštenie tiež možno použiť chemický prípravok
špeciálne určený na lakovaný povrch.

Laminovaná alebo fóliovaná drevotrieska
Na tento druh materiálu je najideálnejšie používať iba mäkkú navlhčenú utierku a po zotrení čo najskôr úplne
vysušiť.
Pri slabšej povrchovej úprave by vplyvom nadmernej vlhkosti mohlo dôjsť k poškodeniu materiálu.
Mastnotu je možné odstrániť malým množstvom kuchynského saponátu, ktorý nepôsobí agresívne. Nepoužívajte
drsné leštiace pomôcky ani žiadne prchavé chemické látky.

Kov, Sklo a Plast

Nábytok vyrobené z takýchto materiálov utierame suchou handričkou alebo prachovkou. V prípade väčšej nečistoty
použijeme vlhkú handričku namočenú do vlažnej vody. Mastnotu očistite prípravkami určenými na jednotlivý druh
materiálu. Nepoužívajte žiadne univerzálne alebo rôzne agresívne čistiace prostriedky.

Čalúnené výrobky a jednotlivé typy poťahových materiálov

Pri všetkých poťahových látkach platia isté spoločné nároky. Každú tkaninu je nutné chrániť pred mechanickými
vplyvmi ako pretrhnutie vlákien ostrými predmetmi, poškriabanie, prerazenie látky. Snažte sa chrániť látku pred
zašpinením jedlom alebo nápojmi s výraznou farbou a hustou konzistenciou napr. víno, kečup, horčica atď. V
prípade takejto nehody je vždy dôležité odstraňovať škvrny ihneď doporučeným spôsobom. Nikdy nepoužívajte
saponátové prostriedky koncentrované ani žiadne organické rozpúšťadlá a chemické agresívne prostriedky. Pozor
na púšťanie farieb nekvalitného denimového oblečenia v spojení s ľudským potom, môže zanechať neodstrániteľné
škvrny. Technické parametre, prípadne farebná odlišnosť medzi jednotlivými dodávkami nábytkovej látky je možná s
ohľadom na technológiu výroby.

1. HLADKÁ TKANINA
Hladkou tkaninou označujeme tkaninu, v ktorej sa dve skupiny nití pravouhlo križujú. Je príjemná na dotyk a estetická.
Svojimi typickými vlastnosťami a spôsobom opotrebenia je porovnateľná s odevnou látkou. Pri tomto type poťahu sa môže
vytvárať tzv. uzlíčkový vzhľad, alebo tzv. žmolky, čo nie je vadou použitého materiálu. Preto pri údržbe tohto druhu látky je v
prípade potreby nutné použiť odžmolkovač. K čisteniu používame výhradne mydlové prostriedky na báze vody. Na
znečistenú plochu nanesiete primerané množstvo prostriedku a necháte 2-3 minúty pôsobiť. Potom čistíte mäkkou
handričkou kruhovými pohybmi. Po vyčistení odporúčame plochu pretrieť čistou vodou a osušiť mäkkou handričkou.
Nepoužívajte žiadne vysúšacie zariadenia, plochu nechajte voľne vyschnúť.

2. ŽENÍLIA
Ide o hladkú tkaninu, u ktorej sa v protiklade k ostatným hladkým látkam vtkáva ženilková priadza. Týmto spracovaním
získava poťah drsný, ale zároveň mäkký vzhľad. Mierne zmeny pri používaní, ktoré sú spôsobené nepatrnou stratou vlasu
tkaniny, ako aj stôp po sedení tzv. zrkadiel sú prejavom bežných vlastností ženílie. K čisteniu používame výhradne mydlové
prostriedky na báze vody. Na znečistenú plochu nanesiete primerané množstvo prostriedku a necháte 2-3 minúty pôsobiť.
Potom čistíte mäkkou handričkou kruhovými pohybmi. Po vyčistení odporúčame plochu pretrieť čistou vodou a osušiť
mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne vysúšacie zariadenia, plochu nechajte voľne vyschnúť.

3. VELÚR
Táto látka je veľmi kvalitná, príjemná na dotyk aj vzhľad a má dlhú trvanlivosť. Za prirodzené u tohto druhu považujeme
podobne ako u zamatových odevných látok alebo pri kobercových materiáloch nasledovné prejavy: Ligotanie – tu vzniká
dojem, že látka vykazuje farebné rozdiely. Zmeny pod vplyvom svetla – viditeľná zmena polohy vlasu tkaniny môže vzniknúť
pod vplyvom tlaku vyvíjaného na materiál. Tento materiál je ľahko udržiavateľný a stálofarebný. Škvrny odstraňujeme
saponátom na jemnú bielizeň. V žiadnom prípade nepoužívame agresívne chemické čistidlá, ktoré by poškodili látku.
Odnímateľné poťahy je možné prať v práčke na cykle ručné pranie do 40°C saponátom na jemnú bielizeň. Nečistí sa
chemicky, nebieli a nežehlí.

4. MIKROVLÁKNO
Poťahový materiál pozostáva zo zhluku mikroskopicky jemných vlákien( ), ktoré sú nepravidelne usporiadané. Z týchto čisto
syntetických vlákien môžu vznikať rozličné druhy mikrovláknových látok. Tento materiál je veľmi príjemný na dotyk a vzhľad.
Vzhľadom k typu použitého vlákna je tento druh látky označovaný za ľahko udržiavateľný a stálofarebný. Za vadu netreba
považovať mierne otlačenia, lesky a deformácie vlasu textílie, sú bežným prejavom tohto typu textílie, odstránite ich
prečesaním. K čisteniu používame výhradne mydlové prostriedky na báze vody. Na znečistenú plochu nanesiete primerané
množstvo prostriedku a necháte 2-3 minúty pôsobiť. Potom čistíte mäkkou handričkou kruhovými pohybmi. Po vyčistení
odporúčame plochu pretrieť čistou vodou a osušiť mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne vysúšacie zariadenia, plochu
nechajte voľne vyschnúť.

5. UMELÁ KOŽA (KOŽENKA)
Poťahy z umelej kože sa vyznačujú prirodzeným vzhľadom, nenáročnou údržbou a dlhou trvácnosťou. Na
podkladovú textíliu je nanášaný polyuretán (PU), výsledkom je mimoriadne mäkký a príjemný materiál. Na údržbu sa
používa vodou riedený saponát na jemnú bielizeň. Nikdy nepoužívajte chemické látky ako napríklad organické
rozpúšťadlá, benzín, alkohol, dezinfekčné prostriedky, tuky, abrazíva a pod. Pôsobenie týchto prostriedkov môže
spôsobiť sfarbenie, popraskanie, alebo iné poškodenie. Taktiež priamy kontakt s ľudskou pokožkou a pôsobenie
ľudského potu môže spôsobiť reakciu s vrchnou vrstvou PU, čím môže vrchný nános PU stvrdnúť a následne
popraskať.

6. KOŽA
Koža je opracovaná, a tým aj konzervovaná zvieracia koža. Vyznačuje sa mäkkosťou, pružnosťou a jedinečnosťou štruktúry.
Každé zviera, každá koža je rozdielna a má svoj charakteristický vzhľad. Zvrásnenia, vpichy hmyzu, výpalky, zmeny v štruktúre
a farebné odchýlky sú znakmi pravosti kože, podčiarkujú jej prírodný charakter a nepredstavujú teda žiadne nedostatky
vzhľadu. Takisto je v poriadku, že koža sa používaním rozťahuje, a tým sa vytvára prirodzené zvlnenie. Koža je nenáročná na
údržbu je však citlivá na všetky agresívne prostriedky. Nikdy nepoužívajte odstraňovače fľakov, rozpúšťadlá, terpentín, krém
na topánky, alebo iné nevhodné prostriedky. Povrch môže byť hladký, s prirodzeným jazvením alebo s vytvoreným
zjazvením podľa vyhotovenia a prevedenia kože. Farbená koža je veľmi trvanlivá a svetlostála.

Starostlivosť o kožu:

Pravidelne oprašovať, z času na čas zbavovať suchých nečistôt, príležitostne ( nie príliš často ) ošetrovať špeciálnymi
prípravkami na kožu. Zabrániť silnému drhnutiu. Prach – odstrániť mäkkou handričkou. Zaschnuté nečistoty – súpravu utrieť
handričkou namočenou v destilovanej vode. Potom vysušiť mäkkou vlnenou utierkou. Následne nechať dobre vysušiť a po
vysušení vykonať bežnú údržbu.
Tekutiny – ihneď vysušiť absorbujúcou utierkou. Nedrhnúť!
Jedlo a Tuky – ihneď odstrániť, následne ošetriť ako pri zaschnutých nečistotách
•
•
•
•

•

Pred zvolenou čistiacou metódou najskôr vykonajte test čistenia na menej exponovanom mieste
Posledné ošetrovanie vykonajte vždy v smere vlasu poťahového materiálu
Uľahnuté vlákno napravíte mäkkou kefou na šaty
Sedaciu súpravu - nábytok používajte znovu vtedy, ak je poťah kompletne vysušený
Pokiaľ máte k dispozícii návod k čisteniu priamo od výrobcu, dbajte na uvedené pokyny. V prípade pochybností a
silného znečistenia sa radšej obráťte na odborníka.

