
VŠEOBECNÝ POPIS 

Čalouněný nábytek je částečně výsledkem ruční práce, každý výrobek je do určité míry 

originál. Z tohoto důvodu je možná určitá rozměrová odchylka.

Nový čalouněný nábytek, tj. potahový materiál, PUR pěna a jiné používané materiály, vykazují 

určité napnutí a tuhost, které používáním v závislosti na konkrétním materiálu, do určité míry 

povolí. Proto doporučujeme všechny části nové čalouněné sedací matrace využívat 

rovnoměrně. Pokud jsou jednotlivé sedací plochy rozdílně namáhané, může toto mít trvalé 

účinky na tvrdost a vzhled čalouněného nábytku. Tímto může dojít i k změně komfortu sezení.

Nové čalouněné matrace vykazují malé nebo téměř žádné zvlnění či nařasení potahového 

materiálu. Při takzvaném „vysedění“ (oblíbené místo) je možná změna tvrdosti sezení a u 

potahového materiálu může docházet k zvlnění a nařasení. Tyto přirozené změny jsou ještě 

podpořeny vlivem teploty, vlhkostí a hmotností těla. Proto je nutné občas polohu sezení 

měnit, aby docházelo k rovnoměrnému užívání výrobku.

Míra zvlnění na sedácích a opěrácích je ovlivněna konkrétním materiálem a také 

konstrukcí jednotlivých modelových typů:

-  velká šířka sedací plochy, měkčí čalounění = větší zaboření se a větší 

vytažení potahu 

-  malá šířka sedací plochy, tvrdé, pevné čalounění = menší zaboření se a menší 

vytažení potahu 

INFORMACE K POTAHOVÝM MATERIÁLŮM 

Kolekce potahových látek obsahuje různé povrchové struktury, odstíny a dezény. Kvalita a životnost 

materiálů není dána cenou potahového materiálu, ale je ovlivněna např. kvalitativním kritériem jako 

je složení materiálu nebo použití speciální technologie povrchových úprav potahového materiálu. 

Potahové materiály musí snášet vysoké hmotnostní zatížení, pohyby způsobující oděry, prach, světlo, 

teplo, pot (který může být velice agresivní a v některých případech má vliv na poškození potahového 

materiálu). Tyto všechny vlivy společně s intenzitou používání a pravidelnou údržbou vel mi ovlivňují 

životnost potahového materiálu. 
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Příloha k záručním podmínkám výrobků z čalouněného nábytku 

Vyhrazujeme si právo na odchylky barev a rozdíly v kvalitě při zpracování a dodávkách látek

(odstín a vzor látky se může mírně lišit od vzorníku). Z důvodu techniky barvení není možné
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vždy převzít záruku za absolutní barevnou shodnost. Upozorňujeme, že při dodatečných 

doobjednávkách bude pravděpodobně použit materiál z jiné šarže a je zde riziko barevného 

rozdílu. 

Některé druhy látek - především látky velurové, žinylky, látky z mikrovlákna  - vykazují 

typickou proměnlivost (lesk) barvy. Používáním (vlivem tlaku, vlhkostí těla, stopy po sezení…) 

pak může dojít k vzniku více či méně viditelné změny polohy vlasu na potahové látce, což 

způsobuje, že látka na mnoha místech vytváří barevné rozdíly. Tento efekt není vadou látky 

a nesnižuje kvalitu potahového materiálu. Nelze proto tento jev spojovat s odřením či 

prosezením látky. U různých úhlů pohledu na jednotlivé díly, tato charakteristická vlastnost 

vytváří dojem, že potahová látka není barevně jednotná (tzn. tmavší a světlejší část). Toto 

není způsobeno špatným střihem nebo použitím dvou barevně odlišných potahových látek, 

ale již popisovanou charakteristikou vlasové látky.

U některých potahových látek může vlivem tření potahu s částmi oděvů nebo různými 

přikrývkami docházek ke žmolkování. Vytvořené žmolky (seskupené nitky) se dají 

jednoduše odstranit speciálními odstraňovači žmolků.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

Čalouněný výrobek se nesmí přetěžovat zvýšeným namáháním více osobami běžné

hmotnosti, skákáním dětí apod. Přetěžování nebo zvýšené dynamické namáhání může

poškodit konstrukční spoje.

Čalouněný nábytek není určen pro pobyt zvířat. Pokud nemůžete zabránit kontaktu

čalouněných výrobků se zvířaty, chraňte potahovou textilii vhodným způsobem, např.

překrytím ochranným povlakem.

Záruka se nevztahuje na případné vady na materiálech dodaných zákazníkem. Toto platí jak

pro kvalitu potahového materiálu, tak i pro pevnost materiálu ve švech.

Čalouněný nábytek neumisťujte do těsné blízkosti tepelných zdrojů. Vyvarujte se působením

přímého slunečního záření.

Vyvarujte se kontaktu potahového materiálu s nestálobarevným oblečením a riflovými

látkami, které mohou způsobit obarvení potahového materiálu. Pozor také dejte na různé

opasky, nýty na oblečení, zipy a klíče v kapsách, může dojít k poškrábání, zabarvení nebo

odření potahového materiálu.

Tak jako všechny materiály určené pro každodenní používání, vyžadují také nábytkové

potahové materiály pravidelnou péči. Obecně lze říci, že by se znečistění nemělo ponechávat

do příliš intenzivní míry, aby se neztěžovalo vyčištění a aby se zachovala trvanlivost

materiálů. Správnou péči a čištěním ovlivňujete délku životnosti a užitnou hodnotu vašeho

čalouněného nábytku. Informace o správné údržbě jednotlivých materiálů najdete v bodu

„Návod na údržbu potahového materiálu“.
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NÁVOD NA ÚDRŽBU POTAHOVANÉHO MATERIÁLU 

Základní údržba: 

Pravidelná údržba čalouněných výrobků spočívá v odstranění povrchového prachu 

a drobných nečistot výhradně vysavačem o nízkém nebo středním výkonu, opatřeným 

nástavcem na čalouněné materiály. U vysavače nepoužívat vysoký sací výkon nebo klepač.

Čistit výhradně šamponováním běžnými čistícími prostředky za použití měkkého materiálu  

(houbička, hadřík). Nečistit hrubými materiály (kartáč apod.). Nikdy nepoužívat chemická 

rozpouštědla. Látku nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Při volbě čistících prostředků by měly být použity pouze pH-neutrální prostředky. Důkladné

 a celoplošné čištění doporučujeme přenechat specializované firmě.

Symboly pro ošetření látky Bombay: 

Symboly pro ošetření látky Goren a VERONA: 

Upozornění: 

Před použitím čistících prostředků doporučujeme působení prostředku nejprve vyzkoušet na 

méně viditelném místě, abyste měli jistotu, že potahový materiál nepouští barvu a že ho 

použitý prostředek nepoškodí.

Pravidelnou údržbou čalounění výrazně prodloužíte životnost potahového materiálu.

Nikdy nepoužívejte k čištění násilné metody a prostředky.

Nepoužívejte prostředky obsahující benzín, trychloretylen či jiná rozpouštědla.

Po čištění látky čistícími prostředky, nechte čalounění důkladně vyschnout.

Nenechávejte na textilii působit drsné předměty.

Zabraňte vystavení čalouněného nábytku přímému slunečnímu záření.

U textilií s vyšším vlasem se může v průběhu zatěžování měnit lesk, toto je způsobeno

ulehnutím vlasu a nijak to neovlivňuje užitnou hodnotu.


