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Ošetřování materiálů
Návod k ošetření a způsobu použití tkaniny
Nábytek potažený látkou vyžaduje pravidelné ošetřování a čištění, neboť toto
výrazně prodlouží životnost potahoviny.

Potahové látky ošetřujeme dle doporučení výrobce:
1. Šamponování běžnými šamponovacími prostředky, při čištění používejte
měkkou houbu či šamponovací hubici, nikdy nesmí dojít k celkovému
smočení látky.
2. Chemické čištění.
3. Skvrny vzniklé např. politím je nutné okamžitě odstranit. Skvrny netřeme,
pouze odsáváme přikládáním čistých hadýrků či papírových utěrek.
4. Tkaninu nečistěte kartáči s drsným povrchem. Nenechávejte na tkaninu
působit drsné předměty (nýty džín, tvrdé švy, apod.), či drápky domácích
zvířat.
5. Na tkaninu nepůsobí příznivě vysoká prašnost, prach je potřeba
odstraňovat pravidelným vysáváním hubicí bez kartáče.
6. Přímé sluneční světlo škodí jak textilním vláknům, tak i barvám, proto se
doporučuje používání závěsů, markýz, žaluzií apod., aby se zabránilo
vystavení nábytku přímému slunečnímu světlu. I když dnešní potahové
látky mají vysokou odolnost vůči světlu, neexistuje žádná látka, která by
snesla přímé sluneční světlo, aniž by vybledla.
7. Pokud mají křesla a pohovky oboustranné polštáře, doporučuje se
pravidelně je obracet, aby se opotřebovaly rovnoměrně. Korektní péče o
látku prodlužuje její životnost, což může ovlivnit majitel nebo uživatel
nábytku.
8. Vlasové tkaniny vykazují při běžném používání optické změny vzhledu
způsobené položením vlasu, což není na závadu výrobku, ale charakterem
tohoto typu zboží.
O volbě látky rozhoduje způsob používání, podle hodnot ukazatelů, které
vyjadřují odolnost proti namáhání, jsou potahové látky členěny do skupin 1-5.

Toto členění je vodítkem pro výběr materiálu pro příslušnou
oblast použití:
Skupina 1 Příležitostné použití v domácnosti. Vhodné na čalounění, které se
používá jen občas. Nevhodné na područky, knoflíky, lemy a trubkové konstrukce.
Skupina 2 Nenáročné použití v domácnosti. Vhodné pouze pro nenáročné
použití v obývacích pokojích. Nevhodné na trubkové konstrukce.
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Skupina 3 Běžné použití v domácnosti. Vhodné pro většinu čalounických stylů
pro všeobecné použití v domácnosti.
Skupina 4 Náročné použití v domácnosti. Pro používání po celý den a pro běžné
používání ve veřejných prostorách.
Skupina 5 Náročné použití ve veřejných prostorech. Vhodné pro všechny typy
nábytkářského použití, pro veřejné prostory s vysokou intenzitou namáhání.
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