
VYBALENÍ 
◦ Odstraňujte obalový materiál rukou, nepoužívejte nůž nebo nůžky, dbejte na případné pokyny na obalovém 
materiálu. 
 
MONTÁŽ 
◦ Montáž provádějte výhradně podle přiloženého montážního návodu, nábytek montujte na měkkém podkladu, 
zabráníte tak jeho poškrábaní či jinému poškození.  
 
POUŽITÍ, UMÍSTĚNÍ A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ 
◦ Nábytek používejte pouze v souladu s jeho určením, např. u čalouněného nábytku se vyvarujte sezení na 
područkách, stoupání na sedáky, opěráky anebo jednotlivé pružinové lišty atd. 
◦ Kvůli dostatečnému prodění vzduchu neumisťujte nábytek přímo ke zdi, zajistěte, aby byl nábytek umístěn 
pouze na rovném podkladu, dbejte, aby nábytek nebyl v bezprostřední blízkosti topných těles (minimální 
vzdálenost od zdrojů tepla je 30 cm), výrobky také neumísťujte v blízkosti halogenových světel - mohou způsobit 
zesvětlení barvy hlavně u čalouněného nábytku.  
◦ Ideální klima pro materiály je s relativní vlhkostí 45-55 % a teplotou 18-21 °C v ročním průměru. Pokud je klima 
příliš vlhké, může docházet k vzniku plísní anebo plísňových skvrn. V příliš suchém prostředí vzniká elektrostatický 
náboj na potahových látkách, kobercích anebo textiliích (vzniká např. nedostatečným větráním obytných prostor, 
počasím zimních měsíců, pro odstranění tohoto jevu je vhodné umístnění rostlin a používání zvlhčovačů 
vzduchu). Nábytek chraňte před slunečným zářením, UV zářením, vysokými teplotami, škodlivým působením a 
jinými atmosférickými vlivy.  
◦ U nábytku (převážně čalouněného) se vyvarujte ostrých předmětů - např. zvířecí drápky, zipy na oděvech, 
opasky, nýty, klíče, zdrhovadla apod.  
◦ Nábytek se správně přemísťuje uchopením a nadzvednutím za spodní rám, neposouvejte jej, netahejte za 
opěrky rukou. 
◦ Vznik žmolků nepředstavuje vadu materiálu, u některých druhů tkanin se jedná o běžný jev.  
◦ Pokud je součástí čalouněného nábytku sedací nebo opěrný polštář může dojít k částečnému prosezení těchto 
částí při déle trvajícím sezení (stačí jenom načechrat, naklepat). V případě ležérního čalounění, které se 
přizpůsobuje tělu, není tvorba vln považována za vadu, protože nemění kvalitu výrobku. 
◦ Pokud umisťujete nábytek na plovoucí podlahu nebo parkety, vypodložte ho např. filcovými podložkami abyste 
předešli poškrábání podlahy nebo nábytku. 
◦ Tvrdost všech sedů u sedací soupravy nemusí být vždy stejná vzhledem k různé velikosti sedací části, použití 
funkcí, různému konstrukčnímu řešení. Všechny rozměry produktů se nedají změřit přesně na základě prošití 
potahových materiálů. Může dojít k rozdílu výšky u jednotlivých elementů složených částí, na nerovném povrchu 
potahového materiálu. 
◦ Zabarvení potahového materiálu jiným textilním materiálem, např. džínsy apod., které nemají dostatečnou 
barevnou stálost není vadou potahového materiálu a nepředstavuje podnět k reklamaci potahového materiálu 
nábytku. 
◦ Za změny a poškození produktu způsobené dodatečnými úpravami, např. následným nanesením chemických 
látek, impregnací apod. neneseme odpovědnost. 
◦ Pokud se pohybují odchylky (tolerance) barev, rozměrů a struktur v mezích mezinárodních a národních norem, 
nejedná se o materiálovou vadu, ale o „pro zboží typickou vlastnost“.  
◦ Volně položené matrace je potřebné pravidelně otáčet ve všech směrech (cca po 1-2 měsících). Tímto zároveň 
zvyšujete jejich životnost. Dále nechte matraci vyvětrat a následně vyčistěte vysavačem. Matrace v žádném 
případě neohýbejte a nerolujte. 
◦ Pravidelně kontrolujte dotažení všech dostupných šroubů a matic. Na prodloužení životnosti výrobků obnovte 
namazání kování kapkou oleje a tento proces opakujte nejméně 2x ročně. 
 
 
 
 
 
 
 

 



OŠETŘENÍ, ÚDRŽBA A VLASTNOSTI POUŽITÝCH MATERIÁLŮ 

Provedení masivní dřevo 
Utírejte vlhkým hadříkem, na skvrny používejte jemný čistící prostředek (mýdlový roztok), poté nábytek pečlivě 
usušte! Nepoužívejte chemické čistící prostředky! 

Provedení MDF/ Folie 
Utírejte jemnou bavlněnou prachovkou, případně vlhkou textilií s tekutými čistícími prostředky. Pozor, prachovky 
z mikrovlákna nepoužívat na plochy s vysokým leskem, můžou totiž způsobit jemné škrábance na vrchní lakované 
vrstvě! 
 
Provedení dřevovláknitá deska – tzv. sololit 
Materiál je použitý na zadní stěny skříní, dna postelí, zásuvek, výsuvných lůžek, úložných prostor v čalouněném 
nábytku apod. Jedna strana desky je hladká a jedna drsná a vzniká riziko tvorby barevných obrazců, co je 
způsobeno např. různou koncentrací přidávaných látek, nerovnoměrným odvodněním apod. Tyto obrazce nejsou 
považované za vadu materiálu. 
 
Provedení textil 
Tkaniny potahových látek používané pro nábytek vykazují všechny typické vlastnosti jako jsou citlivost na dotek 
a optické změny lesku a odstínu v závislosti od úhlu dopadu světla. V žádném případě nečistěte potahové 
materiály párou a chemickými prostředky! Sedací souprava nevyžaduje žádnou speciální péči. Znečištěná místa 
je možné čistit nejlépe hadříkem anebo houbičkou navlhčenou v mýdlovém roztoku nebo prostředcích 
doporučených na daný potahový materiál. V žádném případě se nedoporučuje materiál úplně promáčet anebo 
prát (pokud není výslovně uvedeno jinak). Tmavé či intenzivní barevné tóny se ze začátku trochu odbarvují, což 
se pohybuje v mezích tolerance. Vyčištěním destilovanou vodou s přidáním přírodního/PH neutrálního mýdla se 
tento efekt dá odstranit. 
Pravidelně vysávejte na nejslabší výkon, rozlité tekutiny ihned odstraňte (vysušte savým materiálem)  
- nevytírejte skvrny silou a nedrhněte. Na čištění používejte jemný mýdlový roztok s jemně navlhčeným hadříkem 
anebo houbičkou a potom vysušte, nepoužívejte agresivní čistící prostředky, např. ředidla a u problematických 
skvrn (fixy, laky, propisky atd.) se obraťte na odborníka; v žádném případě nepoužívejte aceton anebo jiná 
rozpouštědla. 
ENOA/materiál AQUA CLEAN čistěte pouze vodou, navlhčeným hadříkem, popř. vysávejte na nejslabší výkon. 
 
Provedení textilní kůže  
Odstraňte skvrny ihned, příležitostně můžete umýt, poté ihned usušit. Nepoužívejte rozpouštědla anebo 
chemické čistící prostředky! U těžce odstranitelných skvrn možno použít jemný mýdlový roztok (nejdřív 
vyzkoušejte na skrytém místě 
 
Provedení kůže 
Rozlité tekutiny okamžitě odstraňte savým hadříkem. Za postačující údržbu se považuje pravidelné (každé cca 3 
měsíce) ošetření celého povrchu sedačky navlhčeným hadříkem v jemném mýdlovém roztoku (ideální je dětské 
mýdlo anebo mýdlo s pH nejpodobnějším pokožce-Jelen) a destilovaná nebo stolní voda bez jakýchkoliv 
chemických přísad, v žádném případě není vhodné používat chlorovanou vodu. Setřením povrchu pohovky 
docílíme odstranění prachu, nečistot, potu a jiných látek, které můžou narušovat kožený povrch. Díky tomu Vám 
kůže na sedací soupravě zůstane dlouho jako nová. Určitě není vhodné používat jakékoliv jiné čistící prostředky 
nebo chemikálie, než jsou výše uvedené způsoby čištění mýdlovou vodou. Použití nepovolených čistících 
prostředků může kožený potah nenávratně poškodit vysušením, popraskáním, trhlinami a změnami barev. Sedací 
souprava z kůže obsahuje víc prošití a švů na rozdíl od textilních výrobků. Každý díl kůže je jiný, proto se nelze 
vyhnout odchylkám v barvě a povrchové úpravě kožených potahů. Přírodní známky obsahující žilky, vrásky, stopy 
od pokousání hmyzem a jiné jizvy, zesílenou kresbu představují výjimečnost a přírodní charakter kůže. Povrchová 
struktura líce kůže bude vždy odlišná u každého dílu, stejně, tak na různých částích jednoho dílu. Jistá míra 
vyblednutí barvy vlivem světla anebo jisté opotřebení či mírné vytažení kůže patří také k vlastnostem kůže. 
 
Provedení Plast 
Plastový zahradní nábytek je oblíben kvůli nízkému stupni péče, kterou je nutné věnovat. Vhodné je čistit ho 
houbičkou a teplou vodou s neagresivním přípravkem. Upozorňujeme, že výrobky mají tendenci působením 



slunečného záření žloutnout. Pro plastový nábytek je, také charakteristické nepříjemné usazování nečistot do 
pórů umělé hmoty. Nábytek tak časem šedne a nečistoty lze jen těžce odstranit. 
 

VRZÁNÍ NÁBYTKU 
Vrzající nábytek může mít několik příčin: 
◦ Nábytek není zarovnaný do roviny, není smontovaný vodorovně, nožičky nejsou smontované na podložce 
odolné proti skluzu (laminát, parkety anebo dlaždice nejsou odolné proti skluzu), rám roštu není vhodný do 
konstrukce postele - konstrukce postele, rošt a matrace by měly být vzájemně sladěné. 
◦ Pro zjištění zdroje vrzajících zvuků a jejich odstranění prosím proveďte následující kontrolu: pokud vrzání po 
rozložení na jednotlivé elementy není znatelné, je příčinou vzniku vrzání tření materiálů jednotlivých elementů o 
sebe. Pro odstranění těchto nepříjemných zvuků můžete použít filcové podložky anebo kousek pevné tkaniny na 
místě, kde dochází k tření, např. roštu o rám postele. V takovém případě se nejedná o podnět k reklamaci, jelikož 
se nejedná o vady výrobku, ale o jev plynoucí z použitých materiálů. 
 
Výše popsané pokyny je potřebné dodržovat, chyby vzniklé nesprávným postupem nejsou důvodem k reklamaci! 
 
 


