
Vážený zákazníku,

jsme poctěni, že jste si od nás zakoupili čalouněný nábytek. Dostáváte tím jedinečný kus nábytku, který je
ručně vyroben z materiálů nejvyšší kvality, a podle Vašich potřeb. 
Dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných rad a důležitých informací před použitím našich výrobků,
a věnujte prosím několik minut k jejich přečtení, aby Vám náš nábytek mohl poskytnout co největší komfort a
měli jste z něj stále radost.

Části a hlavní vlastnosti nábytku

Rozbalení:
Nepoužívejte nůž nebo jiné ostré nástroje, protože mohou poškodit potahový materiál. Škody způsobené při
vybalení nemohou být důvodem reklamace.
Po  vybalení  Vaší  čalouněné  pohovky natřepte  lehce  polštáře  sedadel  a  opěradel  a  vyrovnejte  potah  k
dosažení optimálního vzhledu. 

Míry: 
Rozměry  uvedené  v  katalogových  listech  jsou  pouze  informativní.  Jelikož  je  Vaše  sedací  souprava
zhotovována ručně, mohou v mírách existovat centimetrové rozdíly.

Vnitřní konstrukce:
Kostry sedacích souprav a pohovek jsou vyrobeny z  dřevotřískových desek a pevného řeziva.  Základní
pružící vrstva sedáků je tvořena kvalitními textilními popruhy nebo vlnitými pružinami (tl. drátu 3,8 mm), na
opěráku textilními popruhy. Aby nedocházelo k protlačení tvarovacích materiálů a jejich poškození, je mezi
vlnovci  a  polyuretanovou  (PUR)  pěnou  připevněna  pevná  izolační  textilie.  Tvarovací  vrstva  sedáků  je
tvořena blokem vysoce kvalitní  PUR pěny.  Opěrák tvoří  též vrstva PUR pěny s  nízkým odporem proti
stlačení. Změkčení všech čalouněných ploch zajišťuje polyesterové (PES) rouno.

Možné důvody rozdílného komfortu sezení:
Struktura čalounění je v rámci jedné modelové řady produktů stejná s podobnými prvky. Přesto však některé
části (rozkládací pohovky, rohy) mají díky různým nosným prvkům (dřevěné lamely, vlnité pružiny, textilní
popruhy)  odlišná  sedadla.  Proto  je  možné,  že  v  rámci  jedné  sedací  soupravy existují  určité  rozdíly  v
komfortu sezení. 
Nové kusy nábytku prochází během několika prvních měsíců používání změnami v tuhosti nosného systému
a polštářů.  Přizpůsobují  se hmotnosti  těla.  Rozdíly v sedadlech vzniklé v důsledku tohoto procesu,  jsou
přirozený a normální jev a nejsou považovány za důvod k reklamaci.
Významným rozdílům v pohodlí sedadel téže pohovky (efekt „oblíbeného sedacího místa“) zabráníte nejlépe
rovnoměrným používáním a zatěžováním všech sedacích jednotek stejným způsobem. 

Dbejte prosím na to, aby Vaše sedací souprava byla užívána správným způsobem, tj. k sezení či ležení –
nehoupat,  neskákat,  nesedat  na  polohovací  područky a  podhlavníky.  Při  přemisťování  nezatěžujte  nohy
sedacích  souprav  pouze  na  jedné  straně,  mohly  by  se  poškodit,  vylomit  či  zlomit.  Škody  způsobené
nesprávným použitím či nadměrným zatížením nemohou být uznány jako důvod k reklamaci.

Funkce:
U některých modelů existují pracovní funkce (nastavitelné područky, podhlavníky, polohovací TV křesla,
rozkládací lůžka, úložné prostory), které vyžadují maximální péči při jejich užívání. 
Pamatujte prosím při koupi, že tyto kusy nábytku s funkcí vyžadují určitý prostor.
Nikdy nesedejte  na funkční  prvky (područky,  podhlavníky).  Rovněž dávejte  pozor  na děti,  aby správně
požívaly nábytek.
Vysouvací lůžko nikdy nesmíte vyklápět či vytahovat jen na jedné straně. Uchopte lůžko oběma rukama ve



středu nebo současně po obou stranách. Při jednostranném namáhání může dojít  k deformaci,  poškození
nebo dokonce vylomení kování z rámu. 
Pravidelně také kontrolujte šrouby a svorníky upevňovacích dílů prvků s mechanismy.  V případě,  že se
šrouby uvolní, je třeba je dotáhnout. Každé tři měsíce promažte kluzné plochy všech pohyblivých závěsů
několika  kapkami  penetračního  oleje  (či  nastříkejte  silikonovým  olejem  ve  spreji).  Předejdete  tím
skřípavému zvuku. Z kování také pravidelně odstraňujte prach otřením měkkým hadříkem.

S výjimkou modelů BETTA a SOFIE nejsou pohovky s rozkládacím lůžkem určeny ke každodennímu spaní.
Lůžka jsou vhodná pouze pro občasné použití. 

Potah

Látkový potah
Na trhu existuje  velké množství  druhů potahových látek,  které se  liší  technologií  výroby,  materiálovým
složením a také svými vlastnostmi. Vzory, barevnost a textura podléhají módním trendům. V současné době
patří  mezi  nejoblíbenější  druhy látky s  protišpinivou  úpravou  či  technologií  aqua  clean,  které  výrazně
usnadňují čištění a péči o potah.

Některé druhy potahových textilií a jejich specifika:

Mikroplyš  je  tkanina  vytvořená  speciálním  netkaným  způsobem.  Syntetické  vlákno  (vlas)  se  na
podkladovou tkaninu (opatřenou lepidlem) nanáší v elektrostatickém poli.  Nevýhodou materiálu je vznik
statického náboje. 

Žinylkové tkaniny jsou převážně měkké, objemné textilie, jednobarevné nebo vzorované, s vyšším vlasem.
Materiál je velmi příjemný a oblíbený, případné znečištění se ale hůře čistí.

Carabu je moderní potahová textilie ze směsi přírodních a syntetických vláken, vyniká extrémní pevností a
odolností proti otěru. Má vodoodpudivý povrch a je antibakteriální. Zároveň je opatřena technologií aqua
clean, která umožňuje vyčistit případné skvrny pouze vodou.

Mikrofáze je další moderní materiál používaný pro potahy sedacích souprav. Jde o jednovrstvý, povrchově
upravený 100 % polyester. Oblíbený je zejména pro své dobré užitné vlastnosti a také cenu, která odpovídá
kvalitě. Je vhodný pro každodenní používání, dobře odolává zašpinění a dá se snadno čistit. 

Koženka je plošný plastový materiál s hladkým nebo zvrásněným povrchem napodobujícím přírodní useň
nebo s povrchem vzorovaným umělým vzorem.  Vyrábí  se  nánosem plastů na základový materiál,  jehož
vlastnosti  (tažnost,  pružnost,  pevnost  atd.)  určují  vlastnosti  výsledné  koženky.  Podkladovým materiálem
bývá  tkanina,  úplet  nebo  netkaný  textil  (bavlna,  viskóza,  polyamid,  polyester).  Používány  jsou  různé
povrchové dezény a  úpravy lakováním.  Nános plastů  je  v  jedné  i  více  vrstvách,  jednoho i  více  druhů,
zpravidla polyvinylchloridem (PVC) nebo polyuretanem (PUR). 

U některých typů tkanin (především s vyšším vlasem) je charakteristické, že se látka stává lesklou a hladkou,
čímž jsou v závislosti na úhlu dopadu světla způsobeny některé rozdíly ve vzhledu povrchu (různé stupně
barevnosti povrchu, tzv. duhový efekt). Tento jev je způsoben vlastností látky a není důvodem k reklamaci. 
Mírné  změny mohou  být  výsledkem působení  tělesné  hmotnosti  a  teploty -  „oblýskání“  (opotřebení  z
používání). Jev je způsoben posunem vlasu vyvolaným tlakem těla, tělesnou vlhkostí a teplem při používání.
K zabarvení světlejšího odstínu potahu může dojít kontaktem s materiálem tmavší barvy, zejména modrou či
černou džínovinou. Dbejte prosím na to, abyste se vyhnuli sezení na světlých tkaninách nebo kůži v novém,
nedávno praném nebo mokrém džínovém oblečení.



Na plocho tkané tkaniny (dvě skupiny nití, které se kříží v pravém úhlu) jsou náchylné k vytváření žmolků.
Žmolky se  mohou tvořit  zkrucováním pramenů vláken,  uvolněných z tkaniny,  nebo z  cizích nití/vláken
absorbovaných  do  tkaniny (např.  z  oděvů).  Vytvořené  žmolky lze  odstranit  odstraňovačem žmolků  bez
poškození tkaniny.

Péče o textilní potahy a jejich čištění
Podobně, jako je tomu se všemi materiály, které se denně používají, i nábytkové potahové látky vyžadují
pravidelnou  údržbu,  protože  jsou  vystaveny  neustálému  znečišťování  prachem  a  stykem  s  pokožkou.
Pravidelné  čištění  zabrání  absorpci  nečistot  ve  struktuře  potahové  tkaniny.  Řádné  čištění  a  péče  o  Váš
čalouněný nábytek zachová jeho užitnou hodnotu.

• Potahové  látky  ošetřete  běžnými  šamponovacími  prostředky  rozpustnými  ve  vodě,  nikdy
nepoužívejte horkou vodu nebo páru. 

• Při čištění je nutné používat měkkou houbu či šamponovací hubici - látky nenamáčet, nanášet pouze
pěnu, pod tkaninou je čalouněná výplň,kterou můžeme čištěním porušit. 

• V případě  vlasových  potahových  textilií  stírejte  pěnu  jedním  směrem  (po  vlasu)  vyždímaným
hadříkem. 

• Skvrny vzniklé např. politím je nutné okamžitě odstranit. 
• Skvrny netřete, pouze odsávejte přikládáním čistých bílých hadříků či papírových utěrek. 
• Tkaninu nečistěte kartáči s drsným povrchem. 
• Při čištění nepoužívejte ropné chemické produkty (čističe skvrn, benzín na čištění, chloretylen apod.)

ani líh a lihové čističe. 
• Nenechávejte na tkaninu působit drsnými předměty, cvočky na oblečení či drápky domácích zvířat. 
• Extrémní  pocení,  kožní  maz nebo kyselina mléčná,  která je obsažena v některých kosmetických

přípravcích,  mohou  zničit  barevný  pigment  bavlněných  vláken  a  způsobit  vyblednutí.  Podobně
citlivá mohou být i různá syntetická vlákna, ze kterých se moderní potahové látky vyrábějí.  

• Na tkaninu působí  nepříznivě  vysoká prašnost,  prach je  třeba odstraňovat  pravidelným jemným
vysáváním hubicí bez kartáče, nesmí se používat silné vysavače na vysávání a čištění koberců. 

• Přímé sluneční  světlo škodí jak textilním vláknům, tak i  barvám, proto se doporučuje používání
závěsů, 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. 

• Pokud má Vaše pohovka nebo křeslo oboustranné polštáře, doporučuje se pravidelně je obracet tak,
aby se opotřebovaly rovnoměrně.

Čištění textilií s povrchovou úpravou Aquaclean:

Technologie Aquaclean je revoluční povrchová úprava, která umožňuje odstranit většinu skvrn vzniklých v
domácnosti  (víno,  inkoust,  omáčky,  tuk,  bláto,  čokoláda,  krém atd.)  pouze  pomocí  vody.  Tato  úprava
pokrývá jednotlivá vlákna textilie neviditelnou molekulární  vrstvou,  která zabrání  proniknutí  nečistot  do
látky.  Podrobný  videonávod  v  českém  jazyce  k  čištění  jednotlivých  druhů  skvrn  najdete  na
www.aquaclean.com.

Potah z přírodní usně
Kůže je  svými  vlastnostmi  jedinečný  a  doposud  nenahraditelný  přírodní  materiál.  Vyčiněná  useň je
prodyšná, poddajná, elastická a tvarově stálá, ale i houževnatá a odolná proti opotřebení. Přijímá tělesnou
vlhkost, ale současně se může proti přílišné vlhkosti, přicházející zvenku, uzavřít. Useň je dotykově teplá,
drsná, má charakteristickou vůni a je hygienická. Každá useň je jedinečná a originální.  Jakožto přírodní
materiál má vnější nepravidelnosti, které se nepovažují za vadu. Zejména při barvení přijímá každá část usně
barvu odlišně a tím vznikají nepravidelnosti při vybarvení. Mechanické a chemické opracování kůže vytváří
mnoho variant zpracování usně. 

http://www.aquaclean.com/


Některé druhy přírodních usní:

Pull Up  je převážně štípenková useň, barvená v lázni s anilinovým barvivem. Povrch kůže je dokončen
směsí olejů a vosku s vrstvou barevného polyuretanu. 

Nubuk má  povrch u užitné – lícové strany lehce přebroušen tak,  aby u něj  bylo dosaženo sametového
vzhledu. Zároveň u kůže zůstává zčásti patrná lícová vrstva.
Bývá zaměňován se semišovou (velurovou) kůží. Semiš - velur je rubová strana kůže, nubuk je efekt, který
se vytváří na lícní straně.

Anilinová useň má zachovaný a zdůrazněný přírodní líc. Pouze nejkvalitnější useň bez hrubých nedostatků
lze zpracovat anilinovou úpravou, je to měkká a poddajná kůže. Hlavní nevýhodou anilinové úpravy je, že
kůže je náchylnější k absorbování tekutin, protože přírodní pórovitost kůže není skrytá. 

Semi-anilinová useň má  polotransparentní  krycí  úpravu s tenkou koncovou vrstvou na povrchu.  Nabízí
kombinaci měkkosti a poddajnosti anilinové kůže s ochrannými vlastnostmi povrchové úpravy.

Pigmentová useň má přírodní líc zcela překrytý barevnou úpravou s hladkým povrchem nebo tlačeným
dezénem.

Péče o kožené potahy a jejich čištění
K čištění kůží používejte pouze doporučené čistící přípravky určené k ošetření daného typu kůže. Všechna
rozpouštědla, jako odstraňovač skvrn, terpentýn, alkohol, benzín, vosk atd., nebo kosmetické přípravky jako
např. tělové mléko mohou způsobit vážné poškození na koženém čalounění. Při používání ošetřujících sprejů
dbejte na správnou manipulaci a dostatečné větrání místnosti.  V žádném případě by neměly být  použity
spreje, které mohou představovat nebezpečí pro Vaše zdraví. 
Přípravky na ošetřování kůže používejte v závislosti na míře užívání nábytku, nejméně však jednou za šest
měsíců.

• Je  důležité  chránit  pohovku před přímým slunečním zářením a teplem,  jakož i  před nadměrnou
vlhkostí.  

• Pravidelně odstraňujte prach měkkým suchým hadříkem.
• Mastné  znečištění,  jako  smetana,  krém na  boty,  rtěnka  nebo jídlo posbírejte  papírovou utěrkou.

Nikdy nevtírejte do kůže. 
• Všechny tekutiny okamžitě otřete houbou a místo očistěte doporučeným čistícím prostředkem. V

žádném případě místo nedrhněte. Nechte volně uschnout. 
• Nikdy nesušte kůži vysoušečem na vlasy.
• Na kůži nikdy nepoužívejte krém na boty.



Všeobecné informace o sedačkách s koženým potahem
Následující informace vychází z nejčastějších dotazů a připomínek zákazníků.

1. Může blízkost tepelného zdroje nebo sluneční záření poškodit koženou sedačku?
Sluneční záření může poškodit kůži Vašeho nábytku – kůže může vyblednout, změnit barvu nebo se vysušit.
Žádná kůže by neměla být umístěna na přímém slunci. 
Nábytek umístěný v blízkosti topidla by měl být častěji ošetřen, protože se může vysušit.

2. Proč se kůže natáhla?
Kůže je  přírodní  materiál,  který má  určité  charakteristické vlastnosti.  Pokud se  kůže natáhne,  je  to  její
přirozená  vlastnost,  není  tedy důvodem k  reklamaci.  Stejně  tak  určité  znaky a  více  či  méně  viditelná
poškození, jako například bodnutí ovádem, poškrábání při zápase s jinými zvířaty, zrání. 

3. Jaká je životnost kůže?
Kůže  se  v  průběhu  činícího  procesu  konzervuje,  takže  odolává  procesům  rozkladu  a  dekompozice,
působením bakterií nebo molů. Speciální úpravy (např. lakování, pull-up) činí kůži trvalejší a odolnější. 
Některé skvrny – zejména mastné skvrny od jídla, rtěnky nebo krému na boty, či nevhodné agresivní čistící
prostředky rozloží přírodní vlákna a mohou tak ovlivnit odolnost.

4. Může kožený potah studit?
Jedná se o starý předsudek z doby,  kdy se činící procesy ještě neodehrávaly podle moderních norem. V
několika prvních vteřinách můžete pocítit chlad, kůže ale od prvního okamžiku přebírá teplotu těla a stupeň
vlhkosti. I nejlevnější kůže se silným povrchem mají lepší vlastnosti v důsledku zachování vlhkosti vzduchu
než napodobeniny kůže.

5. Jak to, že kožený potah není opticky sjednocený?
Jisté nedokonalosti a znaky na usni, kde kůže zůstává ve svém původním stavu, jsou přirozené vlastnosti
surové kůže a dokazují její pravost. Je obvyklé, že dobytek utrpí nějakou újmu na pastvě či ve stáji, a tyto
znaky nemají vliv na životnost kůže. Barviva jsou transparentní, a proto se jeví jako světlejší na místech se
znaky, zatímco ostatní místa se zdají být tmavší.
Nedokonalosti v barvě a povrchové struktuře jsou proto přirozené a díky nim působí kožené sedací soupravy
jedinečně. Tento jev nemůže být důvodem reklamace.
V případ dodatečných nákupů (např. rozšíření sedací soupravy) byste si měli být vědomi výše uvedených
skutečností a počítat s tím, že budou určité rozdíly v barvě, to však nepředstavuje důvod pro reklamaci.
 


