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Všeobecné informace o výrobku a návod k užívání
Prosím, přečtěte si tyto informace bezpodmínečně před montáží.  
Za případné vady a poškození vzniklá nesprávným používáním 
nebo údržbou nemůžeme nést odpovědnost!
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Vážený zákazníku!
Vážená zákaznice, vážený zákazníku.

Blahopřejeme Vám a těší nás, že jste si vybrali produkt z naší nabídky. Abyste měli 
dlouhodobou radost z Vašeho nábytku, chtěli bychom Vás obsáhle informovat o výrobku, 
jeho konstrukci a přirozených vlastnostech.

Výrobek je určen výhradně k užívání v domácím prostoru. Není vhodný pro veřejný nebo 
venkovní prostor.

Správné používání (neodporující účelu použití) a pravidelná údržba našich výrobků proto 
musí být samozřejmostí. Pokud chcete mít dlouhotrvající radost z nábytku, měli byste jeho 
údržbu a ošetřování postavit na úroveň Vaší osobní péči o svoje tělo.

Informace obsažené v tomto návodu jsou založeny na zkušebních předpisech pro 
průmyslový standard a výrobní normy, jako i na všeobecných poznatcích.
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Popis produktu 
Technické údaje

1. Rám z masivního dřeva a ostatních dřevěných materiálů

2. Spodní čalounění: vysoce kvalitní vlnité pružiny typu Nosag (závislé na modelu)

3. Vrchní čalounění: pružinové jádro - vysoce kvalitní vinuté pružiny typu Bonell -   
 polyéterová pěna, případně pouze polyéterová, nebo vysoce kvalitní studená pěna 
 (závislé na modelu) 

4. Vysoce elastické gumotextilní čalounické popruhy

5. Opěradlo vyplněné polyéterovou pěnou,  
 případně studenou pěnou, nebo volné  
 polštáře s odolnou výplní (závislé na modelu)

6. Potahová kůže / látka

O ergonomický komfort sezení se starají zvolené materiály. 
Díky optimální souhře výšky, šířky, hloubky a sklonu sedáků a opěradel je 
dosaženo vysokého komfortu sezení. 
Vzdušné polyéterové pěny bez freonů pro speciální formované sedací a zádo-
vé plochy. Čalounění je pod potahem izolováno vysoce kvalitním vatovým 
rounem, které chrání potah a snižuje tření.

Konstrukce čalouněného nábytku může být podle modelu odlišná.

Osobní komfort sezení závisí zejména na tělesných proporcích a hmotnosti 
jednotlivých osob.
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Čalounění

Čalouněný nábytek je měkký a tvárný. Přepravou, skladováním a denním používáním 
dochází ke změnám čalouněných materiálů a vzhledu čalouněného nábytku. To je  
normální a přirozené pro tento druh zboží.

Občas se může stát, že se některá poduška jeví tvrdší nebo měkčí než ostatní. Na tyto 
rozdíly v tuhosti jsou normou pro průmyslovou sériovou výrobu určeny povolené  
tolerance. Rozdíly v tvrdosti sezení podmíněné konstrukcí vznikají kvůli rozdílné konstrukci 
čalounění jednotlivých elementů. Pokud má čalouněný nábytek různé geometrické tvary, z 
konstrukčních důvodů se u každého sedacího elementu nepoužije stejné spodní pružení. 
U různých elementů s funkcemi jako funkce lůžka, úložný prostor, otevřené ukončení, 
ukončovací elementy atd. často není možné zabudovat stejné spodní pružení.

Tvrdost sedáku se může v průběhu času změnit. Je to úplně normální a není to předmětem 
reklamace. Měli byste dbát na to, aby byl nábytek zatěžován rovnoměrně v celé ploše.  
Jako důsledek výše vysvětleného „vysezení“ čalounění mohou v potahovém materiálu 
vzniknout záhyby. Záhyby vznikají kvůli trvalému roztažení potahového materiálu a  
jsou taktéž normální a nejsou projevem nedostatku kvality.

Ležérní čalounění:

Poznáte jej podle jeho měkkosti a jemnosti na dotek. 
Volné polštáře je potřebné podle materiálu a intenzity používání pravidelně poklepat, 
potřást a uhladit. Působí zde takzvaný „polštářový efekt“. Tvorba zvlnění na sedáku,  
zádové části a područkách nepředstavuje žádný nedostatek kvality. 
Jedná se o záměrné, modelově specifické, ležérní nebo obzvlášť ležérní čalounění. Kůže, 
ale i textilní potahové materiály se podle intenzity používání roztahují a potah tak získává  
svůj vzhled typický pro používání.

Zde je prosím obzvlášť potřebné dbát na správné používání, bodové přetížení, 
nehopsat, neskákat.
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Jednoduchá montáž
Postavení Vaší čalouněné soupravy

Čalouněné soupravy musí být zásadně postaveny vodorovně, nesmí stát šikmo (např. 
jednostranně na koberci). V takovém případě je nutné druhou stranu podložit a vyrovnat 
do vodorovné pozice. Elementy postavte vedle sebe na správné místo a potom na sebe 
postupně zavěste jednotlivé elementy. Elementy nadzvedněte a potom je zatlačte dolů 
tak, aby se spoje elementů do sebe zavěsily. Všechny spoje elementů musí být do sebe 
zavěšené, aby nevznikly žádné výškové rozdíly.

Čalouněná souprava se v zavěšeném stavu nesmí přesouvat!

Montáž noh

Nohy namontujte až tehdy, když čalouněná souprava stojí  
na jejím konečném místě určení. Dbejte přitom návodu  
na montáž.

Pokud je Vaše pohovka vybavená dřevěnými nohami,  
může se stát, že vykazují jemně odlišné barevné  
tóny nebo texturu.

U parketových podlah apod. prosím myslete na vhodnou  
ochranu (plstěné kluzáky atd.), pro zabránění poškrabání.

Správné vybalení
Prosím, pozorně si přečtěte následující 
pokyny!

Abyste se vyhnuli poškození potahů, na otevření 
balení, prosím, nepoužívejte žádné ostré nebo 
špičaté předměty. Lepicí pásky prosím stáhněte 
z fóliového balení rukou. Vyhněte se tomu, 
abyste kus nábytku tahali za pevně sešité 
čalounění, protože přitom mohou být způsobené 
značné škody. Prosím, odstraňte špičaté sponky. Napůl vytažené sešívací sponky musí být 
důkladně odstraněny, jinak hrozí nebezpečí poranění; zejména při pozdějším zdvihnutí a 
přenášení nábytku.

Případné nepravidelnosti (záhyby, vytlačená místa, atd.) jsou způsobeny přepravou a v 
průběhu času se ztratí samy od sebe. Čalounění a potah můžete opatrně uhladit rukama, 
čímž pomůžete tomuto procesu (viz. str. 8)

Dále potřebují vsazené čalouněné materiály po vybalení určitý čas, aby se vrátily do svého 
původního tvaru.

Přeprava
Přeprava Vašeho čalouněného nábytku

l Váš čalouněný nábytek přenášejte pouze 2-mi nebo vícero osobami

l Čalouněný nábytek nenadzvedávejte za boční části resp. za záhlavní a nožní části

l Čalouněný nábytek neposouvejte a netahejte, namísto toho jej opatrně nadzvedněte

l Správná přeprava smí probíhat pouze nadzvednutím za spodní rám kostry

Pro rozbalení nepoužívejte nůžky,  
nože ani jiné ostré předměty!!!

Nesprávné zvednutí pohovky
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Spoje elementů Elementy vedle sebe Elementy zavěšené

Správné zvednutí pohovky
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Dlouhá cesta Vaší pohovky

Vaše pohovka má za sebou dlouhou cestu. Pod kompresním přepravním obalem může 
dojít k deformaci čalounění. Před prvním použitím Vaší nové sedací soupravy proto může 
být zapotřebí zdeformované části vymodelovat do původního tvaru. Naklepáním, uhla-
zením a vytlačením deformovaných míst znovu dosáhnete původního tvaru čalounění.

Některé vyskytnuvší se nepravidelnosti (záhyby, vytlačená místa, atd.), které jsou 
způsobeny přepravou, se v průběhu užívání ztratí samy od sebe. Tomuto procesu můžete 
pomoci vyhlazením těchto míst rukama.

 

Opěrné polštáře vyrovnejte poklepáním oběma rukama a vyhlazením zevnitř směrem ven, 
jak je znázorněno na obrázku.

 

 

Jednou rukou pevně držte roh polštáře a druhou jím zatřeste. Po opěradle přejděte k 
oběma područkám, rovnoměrně je poklepejte pohybem zevnitř směrem ven.

Tvar čalounění je nutno vyrovnat před prvním použitím a následně v pravidelných  
intervalech podle intenzity užívání. Toto je přirozená vlastnost čalouněných výrobků s 
ležérním polstrováním. 
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Optimální místo umístění
Užitečné tipy pro vhodné umístění
l  Naplánujte si dostatek prostoru na obsluhu a využívání komfortních funkcí (lůžko, úl.  
 prostor.
l  Váš čalouněný nábytek chraňte před přímým světelným a slunečním zářením.
l  Abyste co nejdéle uchovali originální barvu potahů, postavte Váš nábytek ve  
 vzdálenosti nejméně 30 cm od topných těles nebo jiných zdrojů tepla. Příliš mnoho  
 tepla / záření škodí potahům. I u novostaveb, vlhkých stěn atd. prosím dodržte tento  
 odstup od stěn, jinak může dojít ke škodám, např. plísni.
l  Čalouněný nábytek postavte vodorovně vyrovnaný, ne jednostranně na kobercích.
l  Příliš mnoho vlhkosti může čalouněnému nábytku škodit. Čalouněný nábytek je vyroben 
 mimo jiné z dřevěných materiálů. Tyto reagují na vlhkost a mohou se tak stát  
 nestabilními. Dbejte normálního klima obytných místností.
l  Váš čalouněný nábytek nestavějte přímo ke stěně. Musí být zaručena cirkulace vzduchu.
l  Domácí zvířata ráda škrábou nábytek. Nepouštějte, prosím, Vaše domácí zvířata bez  
 dozoru na nábytek resp. k nábytku. Takovým mechanickým vlivům nemohou ani ty  
 nejlepší potahy odolat.

Pokyny k používání Vašeho čalouněného nábytku
l  Tvorba zvlnění je normální proces. O pohodlný komfort sezení se stará podložená vata.  
 Tato se při používání stláčí. Čalounění se příjemně přizpůsobuje tělu. Volné & ležérní  
 čalounění není nedostatkem kvality, ale je vlastností typickou pro toto zboží.
l  Nesedejte si na zádové ani područkové resp. nožní a funkční části.  
 Nepadejte do nábytku „z vysoka“ a dbejte na to, aby na něm nikdo  
 neskákal.
l  Tvrdost sedáku se může v průběhu času změnit. Je to normální  
 proces, protože čalounění se přizpůsobuje tělu. Je potřebné  
 obměňovat místo sezení, aby se vzhled při používání měnil  
 rovnoměrně.
l  Nedovolte dětem hrát si s mechanickými křesly a funkcemi,  
 nebo je používat. Mohou se používat až tehdy, když na  
 čalouněném nábytku správně zaujala místo osoba.

nesprávné sezení
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l Nepouštějte prosím Vaše domácí zvířata bez dozoru na nábytek resp. k nábytku.  
 Nesprávné nebo nerovnoměrné zatížení může vést ke změnám.

Domácí zvířata:  
l  S domácími zvířaty to je jako se všemi oblíbenými stvořeními nebo předměty, je 

potřebná tolerance a pochopení. Doporučujeme proto opatrnost, na domácí zvířata není 
možné dohlížet 24 hodin denně. Povinnost dozoru náleží majitelům zvířat, rodičům 
nebo majitelům domu a bytu. Existuje množství pokynů a informací z odborných 
časopisů a médií (např. koupě nábytku nadace pro testy výrobků „Stiftung Warentest, 
seriál „Srdce pro zvířata“ atd.). Jedno však platí: Zvířata s drápy a zobáky mohou 
způsobit značná a často nenapravitelná poškození. Zvířecí chlupy, zejména kočičí, je 
možné z textilií odstranit jen velmi těžce. Kočky, psi atd. se pohybují volně a nutně 
s sebou do bytu přináší všechno možné. Už jen kvůli ochraně malých dětí by proto v 
žádném případě neměl nastat přímý kontakt zvířete a potahového materiálu nábytku.

l Před poškozením zvířaty je nutné nábytek chránit vhodnými prostředky (např. deky,  
 podložky atd., které jsou omyvatelné, nebo je lze účině čistit).

Komfortní funkce a jejich obsluha
Prosím dbejte následujících upozornění k funkcím
l Vždy dbejte na správné používání nebo zacházení s funkcemi.
l Funkci lůžka obsluhujte oběma rukama, abyste se vyhnuli zaseknutí. Při rozkládání  
 lůžka vždy používejte obě ruce a lůžko uchopte vlevo i vpravo. Při vysouvání pouze za  
 jednu stranu může dojít k poškození kování.
l Funkce jako sklopná područka, pohyblivá opěradla a výsuvné podnožky nepoužívejte  
 jako místo na sezení.
l Dětem nedovolte bez dozoru spouštět funkce a hrát si s čalouněným nábytkem.
l Netahejte ani netlačte nábytek za pohyblivé části (např. funkční části) a zvedejte  
 čalouněný nábytek při přemísťování.
l Funkce spouštějte pouze tehdy, když v čalouněném nábytku správně sedíte.
l Pohovky s funkcemi lůžka: Podle možnosti si nesedejte na spodní  
 okraj u nožní části a nestavějte se ani si nesedejte na záhlavní část.  
 Výsuvnou část lůžka uchopte vlevo a vpravo a pomalu vytáhněte,  
 abyste se vyhnuli zaseknutí.

Jedno mají všechny druhy kůže společné: Kůže vyžaduje pravidelné ošetřování.
Přesně jako lidská pokožka si může kůže zachovat své přirozené vlastnosti při 
denním použití pouze se správným ošetřováním. Bez ošetřování kůže rychle ztratí 
svůj atraktivní vzhled, znečistí se, vyschne nebo její barva ztratí intenzitu.
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Kůže
 
Anilínová kůže - exkluzivní

l velmi měkká, teplá a  povrch příjemný na omak

l extrémně vysoká vzdušnost 

l kožní póry jsou ještě velmi dobře viditelné, protože je  
 barvena pouze namáčením

l bohužel velmi citlivá a poměrně náchylná na skvrny a  
 stopy použití

l odstranění skvrn je často složité

l pro rodiny s dětmi a domácími zvířaty se spíše nedoporučuje 
 
Semi-anilínová kůže - zlatý střed

l příjemná, měkká na pohmat

l kůže dostala po barvení namáčením pouze tenkou vrstvu 
 stříkané barvy 

l většinu nečistot je možné bezchybně odstranit

Pigmentovaná kůže – snadno ošetřovatelná

l o něco tužší, mírně teplá na dotek 

l vysoká trvanlivost 

l malá náchylnost vůči znečištění

l bezproblémové čištění
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První pomoc u akutního  
znečištění kůže
Tekutiny jako džus nebo kávu jemně odsajte savou utěrkou  
(netřete ani netlačte na kůži!)

Pevné nečistoty jako např. čokoládu nejlépe rozpusťte jemným čisticím prostředkem 
a rozpuštěnou nečistotu potom odstraňte houbičkou. Potom ještě jednou větší plochu 
očistěte jemným čisticím prostředkem a nakonec naimpregnujte ošetřovacím krémem.

Zásadně platí: čím se skvrna rychleji ošetří, tím jednodušeji je možné ji odstranit!

Po každém čištění musí být čištěné místo znovu impregnované ošetřovacím krémem.

Dodržujte prosím tipy v záručním listu!

V žádném případě nesmí být čalouněný nábytek a potahové materiály ošetřované  
parním čištěním!

Doporučujeme např. výrobky L C K, informujte se prosím na internetu na adrese 
www.lck-international.com nebo si vyžádejte podklady e-mailem: info@lederpflege.de., 
nebo se informujte u svého lokálního prodejce.

na jednoduché ošetřování a na  
vysokou světelnou stálost

Vlastnosti nábytkových usní
Kožený nábytek - kus přírody ve Vašem bytě

Kůže je přírodní produkt a může proto mezi jednotlivými kusy vykazovat různý vzhled. 
Kůže se vyrábí z kůže zvířat a nese proto znaky každého individuálního živého tvora. Proto 
nejsou bodnutí hmyzu, trhliny od trnů nebo žírné vrásky nedostatkem ani důvodem na 
reklamaci, ale poskytují koženému nábytku jeho přírodní charakter.

I jako potahový materiál je kůže přírodní a v průběhu užívání se její vzhled mění - na 
rozdíl od synteticky vyrobeného potahu. „Vydutí“ nebo tvorba zvlnění při používání kůže je 
fenomén, který vzniká natáhnutím vláken kůže. Určitá míra vyblednutí barvy kvůli dopadu 
světla nebo určité obroušení namáháním v průběhu času spočívá také v přírodní povaze 
kůže. 

Péčí při zacházení s Vaším koženým nábytkem a samozřejmě pomocí správného ošetřování 
však můžete rozhodně přispět k zachování jeho původní krásy.  
Dodržujte proto následující doporučení:

l Zabraňte dopadání přímého slunečního záření na Váš kožený nábytek

l Váš kožený nábytek nestavějte přímo k topným tělesům nebo vlhkým stěnám

l Vyhněte se drsnému oblečení na Vašem koženém nábytku

Tato 5-letá záruka je platná na vybranou kvalitu kůže.

Dodržujte prosím pokyny v záručním listu!

vyblednutá kůže potem a mastnotou  
narušená kůže

žírné vrásky
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Důležité tipy pro čištění a ošetřování
Odstraňování skvrn - skvrny a  
znečištění prosím ihned odstraňte. 
Pro většinu látek, mikrovláken, textilní kůže a 
hladké kůže platí následující: volné drobky nebo 
žmolky opatrně vyčesejte, nebo pomocí hubice na 
čalounění odsajte vysavačem při nejnižším stupni 
výkonu. Pozor: světlé a jednobarevné čalouněné 
potahy jsou zásadně choulostivější a náchylnější 
na znečistění. Mastné a kyselinové znečištění 
očistěte vlažnou destilovanou vodou (kvůli příp. 
zbytkům vápníku ve vodě) na velké ploše od stehu 
po steh vlhkým čistým hadříkem, např. utěrkou na 
nádobí nebo čistou houbičkou. Na znečištění s obsahem bílkovin, (např. krev nebo moč) je 
potřebné použít ledovou vodu. Žádný strach před vodou, na odstranění skvrn je potřebná  
vlhkost. Na trochu starší nebo zaschnuté skvrny potřebujete zpravidla mýdlo, musí být  
bez parfémů, nealkalické a PH-neutrální.

Mýdlo nebo pěnu naneste zředěnou na skvrnu, čistěte taktéž na velké ploše zvenku 
směrem dovnitř. Potom dočistěte pomocí čistého hadříku s čirou destilovanou vodou, 
aby mohly být úplně odstraněné příp. zbytky mýdla. Co možná nejvíc povrchové vlhkosti 

odsajte suchým hadříkem (nedřete), a nechejte vyschnout při normální pokojové 
teplotě. 

V žádném případě nepoužívejte fén, materiál by se mohl poškodit, nebo 
ztvrdnout. Ve vlhkém resp. mokrém stavu kůži nebo látku nepoužívejte, 

jinak vzniknou natažení, žlábky nebo záhyby, které už většinou 
není možné odstranit. Pokud jste čistili namokro, nechejte schnout 
nejméně 1-2 dny.

Během procesu čištění jste z potahového materiálu odstranili  
i přírodní substance a impregnaci. Obstarejte si proto vhodné 
prostředky na ošetřování a impregnaci, které Vaše materiály 
znovu ochrání. Odstraňování obtížných skvrn (krev, žvýkačky, 

kuličkové pero atd.) byste měli podle možnosti nechat 
vykonat odborníky, nebo se předtím poradit. 

 
V žádném případě nesmí být čalouněný 
nábytek a potahové materiály žádného 
druhu ošetřované parním čištěním!

Textilní potahové látky
Mikrovlákna    
Nejlepší kvalita: Kromě sametově měkkého, přírodního 
dotyku okouzlí jemná syntetická vlákna silnou  
odolností, vysokým zotavením se z pokrčení a dobrou 
intenzitou barev. Další plusové body: vzdušné, vysoká 
pevnost a odolnost proti otěru, vodu a nečistoty  
odpuzující, jako i velmi jednoduché na ošetřování a 
jednoduché na čištění.

Plochá tkanina 
Technika, která ještě stále nadchne: Plochá tkanina 
je textilní potah, který se tká původním způsobem a 
oproti velurovým látkám jako například mikrovlákna 
není opatřený rounem. Kromě druhu tkaní je trvanlivost 
určená textilními surovinami. K nejodolnějším tu patří 
polyakrylové a polyesterové látky.

Vločkové látky 
Tento potahový materiál se vyznačuje širokou 
různorodostí barev, vysokou využitelností a  
jednoduchostí ošetřování a je obzvlášť vhodný do 
domácnosti s dětmi. Typická je hra barev látky a  
vznik bezproblémových otisků sezení.

Umělá kůže / alternativa kůže 
U tohoto materiálu se jedná o textilní nosič  
(bavlna, smíšená tkanina), který má užitkovou plochu 
potaženou polyuretanem a příjemný měkký pohmat se 
strukturou podobnou kůži.

Vlastnost typická pro produkt: 
vyplývá ze speciálních vlastností materiálu např. rozdíly barvy a struktury, 
otisky sezení resp. lesk používaného místa nebo žmolkování látek. Tato 
optická změna nemá na použití, funkci a životnost žádný vliv a je typická 
pro produkt a nepředstavuje nedostatek produktu.

Potahové látky jsou impregnovány výrobcem. Přesné pokyny týka-
jící se ošetřování potahů naleznete v návodu k údržbě přiloženém 
k Vašemu nábytku. Za poškození, které vznikne dodatečnou imp-
regnací, nepřebírá výrobce čalouněného nábytku žádnou záruku.

14  15
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Funkčn í a variabliní nábytek (pohovky/elementy s funkcí lůžka):   
Nábytek s funkcí je podle nadace Stiftung Warentest vždy „nábytkem kompromisu“.  
Sedací soupravu, popř. pohovku, s funkcí lůžka nelze v žádném případě považovat za plnohodnotné 
lůžko/postel. Jedná se o lůžka pro příležitostné přespání/hostovská lůžka. Bezpodmínečně dodržujte 
pokyny výrobce pro manipulaci a užívání těchto funkcí. Elementy vybavené funkčními prvky nemají 
takovou pevnost, jako pevné, nefunkční elementy. Proto může dojít k rozdílům v komfortu sezení 
mezi prvky s a bez funkcí. Také konstrukce elementů s funkčními prvky je rozdílná oproti pevným 
elementům. Všechny komfortní a polohovací funkce potřebují pro správnou funkčnost určitý prostor. 
Proto mohou elementy s funkcemi  vykazovat mírné rozměrové a vzhledové rozdíly oproti pevným 
elementům bez funkcí.

Nohy a ochrana podlahy:        
Pro ochranu podlahy před škrábanci nebo otlačenými místy byste měli dbát toho, aby pod standard-
ními variantami podle modelu byly uložené příp. další samostatné podložky. Závisí to individuálně na 
příslušné podlaze. Také ochranné podložky (nálepky, plstě apod.) dostanete v každém specializova-
ném obchodě. Pozor: po čištění nebo mokrém umytí podlahy je potřebné dbát toho, aby byla pod-
laha znova suchá. Určité nohy resp. jejich materiály mohou kvůli vodě nebo vlhkosti pouštět barvu.

Otisky po sezení/lesklá místa na potahu: 
Tento efekt vzniká u všech velurů nebo povrchů podobných veluru, jako i kobercové podlahy nebo 
textilie. Čím vyšší je vlas (jemný, měkký), tím více se projeví jeho zalehnutí působením tlaku těla, 
tepla a dlouhodobého zatížení. Podle dopadu světla a úhlu pozorování se potom mění světlý/tmavý 
resp. matný/lesklý efekt. Není to vada materiálu, ale vlastnost typická pro produkt a nemá žádný vliv 
na používání, užitek, funkci nebo životnost potahu. Otisky po sezení nejsou tedy reklamovatelnou 
vadou!

Zápach: 
Nové produkty zpočátku vykazují mírný zápach, to je všeobecně známé. Může to podle materiálu 
a složení trvat několik týdnů nebo měsíců. Zde nejlépe pomůže časté větrání. Určité produkty jako 
kůže si zachovají vždy určitý vlastní zápach.

Ležérní/volné čalounění: (viz strana 5) 
Sedací soupravy jsou vybaveny tzv. ležérním čalouněním. Tato měkká konstrukce bez předpětí se 
vyznačuje přirozenou tvorbou vln a záhybů na potahu. Vlnám, žlábkům nebo tvorbě záhybů při 
používání a podle intenzity využívání se proto nedá zabránit. K dosažení rovnoměrného vzhledu se 
doporučuje nezatěžovat pouze „oblíbené místo“, ale pravidelně sedět na všech čalouněných částech. 
Volné sedací nebo zádové polštáře je nutné podle intenzity využívání pravidelně natřást, poklepat a 
uhladit, mají tzv. polštářový nebo peřinový efekt. Opakem ležérního je „napnuté čalounění“ (nábytek 
čalouněný se silným předepnutím), v principu stylový nábytek. S ohledem na výše uvedené je mírné 
zvlnění potahu přirozenou vlastností výrobku a nezakládá důvod pro reklamaci!!!

Světelná stálost: 
Světelnou stálostí se označuje odpor materiálu proti působení světla (zejména slunečního světla, 
denního světla, halogenového osvětlení) a podobně. Absolutní světelná stálost neexistuje, síla slunce 
změní každý materiál. Proto je např. potřebné přírodní produkty v zásadě chránit před slunečním 
světlem více než porovnatelné syntetické produkty. S tím spojené změny barvy nemají žádné 
důsledky na používání ani na životnost. Postupné vyblednutí barevného odstínu vlivem působení 
světla je přirozenou vlastností výrobku a nezakládá důvod pro reklamaci!!!

Mikrovláknové hadříky: 
Ne všechno, co se nabízí na chrom, ušlechtilou ocel, kovy, zrcadla a sklo je dobré i na nábytek. Proto 
pro čištění čalouněného nábytku nepoužívejte hadříky z mikrovláken.

Důležité informace o produktech a 
přirozené vlastnosti výrobku 
Obarvení barevně nestálými textiliemi:     
Na světlých nebo jednobarevných potahových materiálech mohou „barevně nestálé“ textilie, např. 
modré džíny, trička nebo podobně pouštět barvu, zejména u výrazných barev. To u většiny látek není 
možné odstranit, u kůže se zakrytým pigmentem pouze v počátečním stádiu. V tomto případě se 
nejedná o oprávněný důvod na reklamaci, protože původcem jsou externí, barevně nestálé materiály, 
např. džínsy.
Postavení/vyrovnání:  
Záruka na akumulátory se řídí platnými právními předpisy. Pro dlouhodobé udržení původní kapacity 
je nutné, i v případě že akumulátor nebude používán, jej minimálně 1x měsíčně plně nabít.
Postavení/vyrovnání: (viz strana 7) 
Sedací soupravy musí být umístěny vodorovně vyrovnané. Již malé nerovnosti, např. nerovné  
podlahy, koberce atp.,  mohou vést ke škodám, (např. vrzání, skřípání, zaseknutí)  
na rámu. Nohy musí stát na suché podlaze. Případné škody vzniklé nevhodným umístěním nelze 
považovat za raklamovatelné!!!
Zatížitelnost: 
Zatížitelnost funkčních částí, např. výsuvných částí, podnožek atp., je pouze omezená, většinou 
leží přibližně mezi 20 a maximálně 35 kg. Nejsou proto v žádném případě vhodné na sezení celou 
tělesnou  
hmotností. Za případná poškození vzniklá přetížením elementů které nejsou určené k sezení,  
neneseme odpovědnost!!!
Správné použití:  
Zabezpečte prosím, aby byl Váš nábytek použitý pouze pro všeobecný obytný prostor. Čalouněný 
nábytek není určen pro veřejný nebo venkovní prostor.
Elektrostatický náboj: 
Tyto nepříjemné elektrostatické náboje nejsou chybou materiálu. Příčinou je téměř vždy příliš suchý 
vzduch ve vytápěných místnostech a to převážně v zimních měsících. O nápravu se mohou postarat 
rostliny a zvlhčovače vzduchu.
Náchylnost ke znečištění: 
Je všeobecně známé: světlé a jednobarevné potahy jsou všeobecně citlivější – i přes eventuální 
ochranné impregnace proti skvrnám. Dbejte proto na pravidelnou údržbu (odstarňování prachu a 
nečistot, čištění)  potahových materiálů. Za škody vzniklé neodbornou a nedostatečnou údržbou 
nebo čištěním, neneseme žádnou odpovědnost.
Zvlnění potahu, tvorba záhybů a prohlubnin: (viz. str. 9)
Barevné odchylky: (odchylky barvy a struktury) 
Malým barevným tolerancím na produktu mezi vystaveným zbožím a dodávkou, podle vzorkových 
látek nebo při dodatečných objednávkách, není možné zabránit kvůli průmyslově výrobní toleranci. 
Platí to jak pro kůži a přírodní látky, mikrovlákna, sklo, kov, plasty nebo dřevo atd.
Migrace barev: 
Zejména u světlých nebo kožených potahů může docházet u kombinace s tmavými nebo výraznými  
barevnými tóny, převážně u tmavě červené, modré, černé atd. k migraci barev (zabarvení nebo 
přenesení barvy). I oděvní průmysl zná tento fenomén. U velurové kůže nebo mikrovláken to mohou 
být i jemné zbytky brusného odpadu. Zde pomáhá hned na začátku opatrné vysátí nebo otření  
vlhkým hadříkem (u textilií umytí). Obarvení potahu nestálobarevnými oděvními textiliemi (např. 
jeansy a pod.) není vadou potahu a nezakládá důvod pro reklamaci.
Změny ve struktuře a směřování vláken: viz. „Otisky po sezení“
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Tvorba žmolků: 
Převážně u plochých nebo smíšených tkanin může docházet k tvorbě žmolků/uzlíků. Tyto vlastnosti 
jsou u textilií všeobecně známé. Vznikají nejčastěji při kontaktu a tření s cizími textiliemi, se kterými 
uživatel sedí na čalouněném nábytku. Žmolkování je přirozenou vlastností těchto typů potahů a nez-
akládáí důvod pro reklamaci. Žmolky/uzlíky je možné velmi snadno odstranit strojkem na odstranění 
žmolků z textilií.

Volné opěrné polštáře se sypanou výplní: 
U modelů vybavených volnými opěrnými polštáři se sypanou výplní, je nutné čas od času polštáře 
naklepat, vyhladit a vymodelovat do původního tvaru. Stejně jako u přikrývek zde dochází k tzv. 
„pěřinovému efektu“, kdy vlivem zatížení se výplň v polštáři přesune do jedné části polštáře. Tento 
jev je přirozeným pro tento typ čalounění a není vadou výrobku.

Čalouněný nábytek všeobecně: 
Čalouněný nábytek je měkký a tvárný. Měl by se kupovat ne pouze podle krásy, ale taky dle daných 
potřeb. Trend směřuje ke stále větším kusům nábytku, přesvědčte se prosím, že se Vámi vybrané 
sestavy do Vašeho bytu vejdou, a aby v den doručení byly volné přepravné trasy k místu určení. 
Je potřeba rozlišovat mezi „napnutým“, tj. do značné míry hladkým čalouněním a „ležérním“ 
resp. „obzvlášť ležérním“ čalouněním. U posledně jmenovaných je měkké, pokrčené zpracování 
konstrukčně a designově záměrné. Zde se již v novém stavu objevují vlny nebo záhyby na  
potahovém materiálu. Zvýrazní se při používání a jsou typickou vlastností pro tento produkt.  
(Viz taky ležérní čalounění)

Často se to podceňuje, ale čalouněný nábytek se používá denně cca 3-5 hodin, především na jednom 
oblíbeném místě. Optické změny jsou proto podle druhu čalounění, potahu a věku normální. Na další 
používání, užitek nebo životnost to má pouze velmi malý vliv.

Čalouněný nábytek musí být postaven vodorovně a stát rovně. Při nerovnostech podlahy nebo kvůli 
kobercům je potřebné vyrovnání resp. podložení. (Dodržujte informace o produktu výrobce).

Klima místnosti: 
Medicína, věda i nadace pro testování výrobků (Stiftung Warentest) jsou stejného názoru. 
Nejzdravější klima v obytných místnostech pro lidi, rostliny a materiály představuje v ročním 
průměru 45 - 55 % relativní vlhkosti vzduchu a teplota 18 – 21°. Pokud je příliš vlhko, může lehce 
docházet k tvorbě plísní nebo skvrn. Když je příliš sucho, může velmi rychle docházet k nepříjemným 
elektrostatickým nábojům na čalouněných potazích, kobercích nebo textiliích.

Otěrová stálost: 
Většina potahových materiálů má dnes dobré hodnoty otěrové stálosti. Pouze velmi tmavé nebo 
barevně intenzivní odstíny mohou ze začátku odbarvovat. Jemné zabarvení je v rozsahu tolerance. 
Nápravu potom zabezpečí většinou vyčištění destilovanou vodou a přírodním/neutrálním mýdlem.

Pokyny na čištění a ošetřování: (Viz strana 13-15)

Rozdíly tvrdosti sezení: 
Konstrukčně podmíněným rozdílům tvrdosti sezení není možné v průmyslové sériové výrobě zabránit 
kvůli rozdílným geometrickým tvarům u čalouněného nábytku, lůžek nebo funkčních pohovek. Před 
zakoupením je proto vhodné sedací soupravu dostatečně vyzkoušet s ohledem na komfort a tuhost 
sezení. U pěnového materiálu může už v novém stavu kvůli výrobně-technickým důvodům docházet 
rozdílům v tuhosti u jednotlivých elementů. Pouze u rozměrově a tvarově identických čalouněných 
prvků je tvrdost sezení nebo opěradla většinou stejná. (Viz čalouněný nábytek všeobecně)

Rozdíly v provedení:         
Při průmyslové sériové výrobě čalouněného nábytku může docházet k drobným rozdílům v prove-
dení, barvě a rozměrů. Těmto rozdílům nelze z výrobně technického hlediska zabránit, přesto, že se 
jedná o konfekční, sériově vyráběné produkty. Na tyto odchylky se vztahují mezinárodní toleranční 
normy. Protikladem je kusová ruční výroba. To platí především pro funkční nábytek. Pokud jsou 
odchylky (tolerance) v barvě, rozměrech a struktuře v rámci národních a mezinárodních norem a 
v nepodstatném rozsahu, nejedná se o vadu výrobku a nepřestavují důvod k reklamaci. Jedná se 
přitom o „vlastnost typickou pro produkt“.
Tvorba zvlnění a prohlubin: (Tvorba záhybů)
(Viz také ležérní/volné čalounění)
Definice pojmů podle směrnice RAL GZ 430/4: „Vlna je změna tvaru odchylující se od původního 
čalouněného povrchu. Záhyb je vlna s přelomením“.
Metoda měření a tolerance jsou uvedeny ve směrnici RAL-GZ 430/4.
U takzvaného „vysezení“ nebo „vyležení“ se většinou už po krátkém používání změní tvrdost sezení 
a vzhled. Tvrdost sezení změkne v závislosti na způsobu a délce použití. Také hmotnost osob hraje 
svou roli. Je to normální proces, protože každé čalounění se protlačí. Pro dosažení co možná nejdelší 
rovnoměrné tuhosti čalounění je důležité pravidelně střídat pozice sezení na čalouněném nábytku 
a matrace pravidelně nejenom převracet, ale taky otáčet (záhlavní část dolů). Jinak může docházet 
k jednostrannému vytváření zvlnění, záhybů nebo prohlubin. Tento vývoj se podporuje tím, že se 
potahové materiály pod vlivem tělesné hmotnosti a tepla více nebo méně roztahují a tím se vytvářejí 
„vlny“.
„Vlny nebo záhyby“ mohou specialisté nebo znalci přesně a podle předpisů změřit. Přitom se rovněž 
posuzuje „harmonický celkový obraz“. Zdroj: RAL-GZ 430/4. Pokud se Vám nelíbí ležérní vzhled, 
nebo ho odmítáte, měli byste se rozhodnout pro „vypnutý“ čalouněný sedací a lůžkový nábytek.  
(Viz k tomu taky čalouněný nábytek) 

Potahové materiály: 
Výběr textilních potahových materiálů se tak neuvěřitelně rozšířil, že musí být v každém případě 
respektovány individuální požadavky, velikost a druh domácnosti, a taky různé kvality a produktové 
informace od výrobců. Je potřeba myslet taky na domácí zvířata. 
Poradenství a informace o produktech jsou proto při nákupu čalouněného nábytku obzvlášť důležité.
Čtyři nejdůležitější druhy potahových textilií v oblasti čalouněného nábytku:

Materiál Výhody Nevýhody

Plochá tkanina hezký vzhled, protože všechny 
druhy nití a barev je možné 
ideálně kombinovat

není tak trvanlivá jako velury nebo  
mikrovlákna nebo vločkové látky, možná 
tvorba žmolků

Tkané velury 
(Chenille)

vysoká až velmi vysoká  
trvanlivost, lehce čistitelé

omezená různorodost vzorů, mohou se 
objevit otisky po sezení

Vločkové  
velury všeobecně 
označované jako 
mikrovlákna

velmi trvanlivé,  
pevné, cenově výhodné

citlivé na rozpouštědla, otisky po sezení, 
lesk používaného místa se může  
objevit, stejně tak slepení vláken vlivem 
užívání. Je možný otěr barvy u výrazných 
barevných odstínů, např. červená.

Mikrovláknové 
látky (vysoký vlas, 
vysoce kvalitní 
materiály)

ušlechtilý vzhled, podobný 
broušené kůži, odolné a lehké 
ošetřování

může se objevit patina, zbytky tělesného 
tuku, lesk nebo tmavá místa. Je možný otěr 
barvy u výrazných barevných odstínů.
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