
PÉČE O NÁBYTEK ETHNICRAFT 

Něco o přírodních materiálech 

Krása přírodních materiálů spočívá v jejich jedinečnosti a nedokonalostech. Tím se 
přirozená krása liší od umělé. Různorodost uspořádání vláken a barev dřeva, suky, dřeňové 
paprsky a další přirozené znaky jsou pro masivní dřevo typické. Rozhodně nejde o vady, ale 
o příznačný symbol masivního dřeva. Přírodní kámen může vykazovat drobné důlky nebo 
povrchové prasklinky. 

Jsme přesvědčeni, že tyto nedokonalosti přispívají k půvabu výrobků značky Ethnicraft. 

Dřevo, stejně jako jakýkoliv jiný přírodní a porézní materiál, po celou dobu své životnosti 
absorbuje a uvolňuje vlhkost. I když společnost Ethnicraft navrhuje nábytek tak, aby se 
dobře přizpůsobil okolnímu prostředí, mohou se objevit praskliny nebo může dojít k 
posunům. Nelekejte se prosím, jde o normální reakci na prostředí, v němž je nábytek 
umístěn. 

Tipy a triky 

• Všechny výrobky značky Ethnicraft jsou určeny pro použití pouze v interiéru. 

• Doporučená vlhkost v místnosti: od 40 do 60 %. 

• Ideální pokojová teplota: 21 °C přes den, nejméně 14 °C v noci. 

• Aby majetek zůstal barevně jednotný, nestavte jej na přímé sluneční světlo, předměty 
umístěné na nábytku čas od času přemístěte a rozkládací stůl pravidelně otvírejte. 

• Nevystavujte nábytek extrémním podmínkám: nestavte jej do blízkosti zdrojů tepla 
nebo do klimatizovaných prostor. 

• Aby nedošlo ke vzniku skvrn, doporučujeme všechny rozlité kapaliny okamžitě 
odstranit. 

• Při čištění povrchu vždy postupujte ve směru vláken dřeva. 

• Pod horké hrnce a pánve nebo studené sklenice a lahve používejte podložky, aby na 
nábytku nezůstaly stopy. 

• Nábytek netahejte po podlaze, při přesouvání jej vždy zvedněte. 

• Vždy dbejte na to, aby voda a roztoky používané k mytí podlahy nepřišly do styku s 
podstavci nábytku, protože by mohly zanechat trvalé stopy. 

• V neposlední řadě vám doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli pokyny k ošetřování. 

 

 



JAK PEČOVAT O NÁBYTEK Z NAŠÍ VÝROBY 

Dubový nábytek 

OLEJOVANÝ 

Povrch u většiny dubového nábytku značky Ethnicraft je ošetřen pigmentovaným tvrdým 
voskovým olejem. Ten dává nábytku jeho požadovanou přírodní barvu a tvoří přirozený 
ochranný povlak, který sice odpuzuje většinu běžných látek a kapalin, ale nepředstavuje 
zaručenou ochranu proti skvrnám. Pokud dojde k rozlití tekutiny, hned je odstraňte. 

PRAVIDELNÁ PÉČE 

• Prach pravidelně otírejte suchým hadříkem. K čištění nebo odstranění rozlitých 
kapalin použijte vlhký hadřík a přírodní mýdlo. Otírejte ve směru vláken. Nepoužívejte 
mýdlo obsahující saponáty nebo jiné chemikálie. Osušte měkkým čistým hadříkem, aby 
nedošlo ke vzniku skvrn. 

OŽIVENÍ POVRCHU 

• Chcete-li svůj nábytek oživit nebo z něj odstranit povrchové skvrny (šmouhy od tužek 
či pastelek, skvrny od vína nebo ovocných šťáv apod.), doporučujeme použít tekutý 
čisticí prostředek a voskovou údržbu Osmo (3029). Tento přípravek čistí a oživuje 
elegantní charakter dřeva a mírně posiluje původní ochrannou vrstvu. Tekutý čisticí 
prostředek a vosková údržba Osmo však nepředstavuje zaručenou ochranu proti 
skvrnám. 

DŮKLADNÁ PÉČE 

• Po určitém čase může být potřeba obnovit původní vrstvu z tvrdého vosku. 
Doporučujeme použít tvrdý voskový olej Osmo (3041). V případě, že se na povrchu 
vyskytují barevné změny, těžko odstranitelné skvrny nebo potřebujete odstranit 
škrábanec, doporučujeme povrch nejprve osmirkovat. Před nanesením tvrdého 
voskového oleje dbejte na to, aby byl povrch čistý a suchý. Přípravek je důležité 
rovnoměrně rozetřít po povrchu a ihned po nanesení odstranit přebytečné množství, 
aby po uschnutí nevznikly skvrny. 

LAKOVANÝ 

Náš černý dubový nábytek a některé přírodní dubové výrobky nejsou olejované, ale 
lakované. Lakované produkty jsou v tomto katalogu zřetelně označeny. Lak poskytuje 
dobrou ochranu proti vzniku skvrn. I když je nábytek takto důkladně preventivně ošetřen, 
je třeba rozlité tekutiny ihned odstranit. 

PRAVIDELNÁ PÉČE 

• Prach pravidelně otírejte suchým hadříkem. K čištění nebo odstranění rozlitých 
kapalin použijte vlhký hadřík a přírodní mýdlo. Otírejte ve směru vláken. Nepoužívejte 
mýdlo obsahující saponáty nebo jiné chemikálie. Osušte měkkým čistým hadříkem, aby 
nedošlo ke vzniku skvrn. 



Týkový nábytek 

PŘÍRODNÍ 

Týkový sortiment dodáváme bez jakékoliv povrchové úpravy nebo ochranného ošetření. 
Dřevo je pouze vyleštěné tak, aby přírodní oleje mohly vystoupit na povrch. Výhodou 
vysoké hustoty týkového dřeva je, že skvrny zůstanou na povrchu a do dřeva proniknou jen 
obtížně. Přesto je třeba rozlité tekutiny ihned odstranit. 

PREVENTIVNÍ OŠETŘENÍ 

• Pokud chcete dřevo chránit hned od začátku, naneste ochrannou vrstvu. 
Doporučujeme olej Occulto (9911). Tím se uzavřou póry dřeva a vznikne přirozená 
ochrana. Skvrny a šmouhy je však přesto třeba ihned odstranit. 

PRAVIDELNÁ PÉČE 

• Prach pravidelně otírejte suchým hadříkem. K čištění nebo odstranění rozlitých 
kapalin použijte vlhký hadřík a přírodní mýdlo. Otírejte ve směru vláken. Nepoužívejte 
mýdlo obsahující saponáty nebo jiné chemikálie. Osušte měkkým čistým hadříkem, aby 
nedošlo ke vzniku skvrn. 

DŮKLADNÁ PÉČE 

• K odstranění přetrvávajících skvrn nebo škrábanců na povrchu je možné použít extra 
jemný smirkový papír. Dbejte na to, abyste vždy postupovali ve směru vláken dřeva. 

LAKOVANÝ 

Některé produkty ze sortimentu týkového nábytku jsou lakované. Lakované produkty jsou 
v tomto katalogu zřetelně označeny. Lak poskytuje dobrou ochranu proti vzniku skvrn. I 
když je nábytek takto důkladně preventivně ošetřen, je třeba rozlité tekutiny ihned 
odstranit. 

PRAVIDELNÁ PÉČE 

• Prach pravidelně otírejte suchým hadříkem. K čištění nebo odstranění rozlitých 
kapalin použijte vlhký hadřík a přírodní mýdlo. Otírejte ve směru vláken. Nepoužívejte 
mýdlo obsahující saponáty nebo jiné chemikálie. Osušte měkkým čistým hadříkem, aby 
nedošlo ke vzniku skvrn. 

LAKOVANÝ A VOSKOVANÝ 

Vyřezávané části naší kolekce Ancestors Tabwa jsou lakované, ale pro dosažení jejich 
typického lesku je nanesen vosk. I když je nábytek takto důkladně preventivně ošetřen, je 
třeba rozlité tekutiny ihned odstranit. 

 

  



PRAVIDELNÁ PÉČE 

• Prach pravidelně otírejte suchým hadříkem. K čištění nebo odstranění rozlitých 
kapalin použijte vlhký hadřík a přírodní mýdlo. Nepoužívejte mýdlo obsahující 
saponáty nebo jiné chemikálie. Osušte měkkým čistým hadříkem, aby nedošlo ke 
vzniku skvrn. 

OŽIVENÍ POVRCHU 

• Nejprve z povrchu otřete prach. Pomocí měkkého hadříku nebo kartáče na nábytek 
naneste tmavě hnědý včelí vosk. Nechte včelí vosk uschnout. Vyleštěte čistým měkkým 
hadříkem nebo kartáčem na nábytek. Opakujte tak dlouho, dokud nedosáhnete 
požadované úrovně lesku. 

 

JAK PEČOVAT O NÁBYTEK Z NAŠÍ VÝROBY 

Ořechový nábytek 

OLEJOVANÝ 

Veškerý ořechový nábytek Ethnicraft má povrch ošetřen tónovaným přírodním olejem. Ten 
dává nábytku jeho požadovanou přírodní barvu a tvoří přirozený ochranný povlak, který 
sice odpuzuje většinu běžných látek a kapalin, ale nepředstavuje zaručenou ochranu proti 
skvrnám. Případné rozlité kapaliny okamžitě odstraňte. 

PRAVIDELNÁ PÉČE 

• Prach pravidelně otírejte suchým hadříkem. K čištění nebo odstranění rozlitých 
kapalin použijte vlhký hadřík a přírodní mýdlo. Otírejte ve směru vláken. Nepoužívejte 
mýdlo obsahující saponáty nebo jiné chemikálie. Osušte měkkým čistým hadříkem, aby 
nedošlo ke vzniku skvrn. 

OŽIVENÍ POVRCHU 

• Chcete-li svůj nábytek oživit nebo z něj odstranit povrchové skvrny (šmouhy od tužek 
či pastelek, skvrny od vína nebo ovocných šťáv apod.), doporučujeme použít tekutý 
čisticí prostředek a voskovou údržbu Osmo (3029). Tento přípravek čistí a oživuje 
elegantní charakter dřeva a mírně posiluje původní ochrannou vrstvu. Tekutý čisticí 
prostředek a vosková údržba Osmo však nepředstavuje zaručenou ochranu proti 
skvrnám. 

DŮKLADNÁ PÉČE 

• Po určitém čase může být potřeba obnovit původní vrstvu z tvrdého vosku. 
Doporučujeme použít tvrdý voskový olej na ořech Osmo (5063). V případě, že se na 
povrchu vyskytují barevné změny, těžko odstranitelné skvrny nebo potřebujete 
odstranit škrábanec, doporučujeme povrch nejprve osmirkovat. Před nanesením 
tvrdého voskového oleje dbejte na to, aby byl povrch čistý a suchý. Přípravek je 
důležité rovnoměrně rozetřít po povrchu a ihned po nanesení odstranit přebytečné 
množství, aby po uschnutí nevznikly skvrny. 



 

Čalouněný nábytek 

KŮŽE 

Čalounění kožených pohovek se nesmí mýt ani chemicky čistit. Aby nábytek zůstal v 
dobrém stavu, doporučujeme pravidelně luxovat s použitím měkkého nástavce na 
čalounění. Koženou pohovku často otírejte čistým suchým hadříkem a nestavte ji na přímé 
sluneční světlo. 

• Rozlité tekutiny okamžitě odstraňte. 

• Co největší množství takové kapaliny otřete čistým a suchým bílým hadříkem. 
Nedrhněte. 

• Pokud se objeví skvrna, použijte čistý, mírně navlhčený bílý hadřík a otírejte od 
vnějšího okraje skvrny směrem do jejího středu. Nepoužívejte chemické přípravky, 
které nejsou určeny na kůži. 

• Ručníkem kůži rovnoměrně osušte a dbejte na to, aby se příliš nenavlhčila. K sušení 
nepoužívejte fén, protože mohlo dojít k vysušení kůže. 

• Až bude kůže na omak suchá, naneste vhodnou impregnaci. 

TKANINY 

Čalounění látkových a sametových pohovek se nesmí prát. Pokud sejmete povlaky na 
polštáře a vyperete je v pračce (i při nízké teplotě), dojde navíc k vyblednutí barev a sražení 
látky. Aby pohovka zůstala v dobrém stavu, doporučujeme ji pravidelně luxovat s použitím 
nástavce na čalounění a nestavět ji na přímé sluneční světlo. 

• Rozlité tekutiny okamžitě odstraňte. 

• Co největší množství takové kapaliny otřete čistým a suchým bílým hadříkem. 
Nedrhněte. 

• Pokud se objeví skvrna, použijte čistý, mírně navlhčený bílý hadřík a otírejte od 
vnějšího okraje skvrny směrem do jejího středu. Nepoužívejte chemické přípravky, 
které nejsou určeny na polyester. 

• Pomocí fénu nastaveného na nejnižší teplotu látku rovnoměrně vysušte a zabraňte, aby 
se působením vlhkosti vytvořily kroužky. 

• Žmolky vznikají z nadbytečných vláken uvolňujících se z tkaniny. Nejde o vadu, ale o 
charakteristickou vlastnost řady potahových látek. K jejich odstranění doporučujeme 
použít odstraňovač žmolků. 

  



Mramorový nábytek 

Stejně jako dřevo je i mramor přírodnina, takže je třeba o něj pečovat. Mramorový nábytek 
Ethnicraft je ošetřen ochranným olejem Akemi. Ten tvoří průhlednou vrstvu, která nemění 
vzhled leštěného mramoru. Je však třeba zabránit přímému kontaktu s abrazivními 
přípravky a produkty s vysokou kyselostí, a to i přírodními (citron, víno, ...). Vzhledem k 
poréznosti mramoru je nutno rozlité kapaliny ihned odstranit, aby nedošlo ke vzniku 
trvalých skvrn. 

PRAVIDELNÁ PÉČE 

• Prach pravidelně otírejte suchým hadříkem. K čištění nebo odstranění rozlitých 
kapalin použijte vlhký hadřík a přírodní mýdlo. Nepoužívejte mýdlo obsahující 
saponáty nebo jiné chemikálie. Osušte měkkým čistým hadříkem, aby nedošlo ke 
vzniku skvrn. 

Koupelna 

Koupelnový nábytek byl ošetřen pomocí přípravků splňujících požadavky na použití ve 
vlhkém prostředí. Kromě toho vám doporučujeme následující opatření: 

• Nábytek umístěte do vzdálenosti minimálně 60 cm od vany nebo sprchy. 

• Zajistěte dobré větrání a mokré povrchy po každém použití osušte. 

• Dřevěné prvky čistěte vlhkým hadříkem a přírodním mýdlem. Otírejte ve směru 
vláken. Nepoužívejte mýdlo obsahující saponáty nebo jiné chemikálie. 

• Umyvadla a zrcadla čistěte pomocí neabrazivních přípravků. 

• V umyvadlech nepoužívejte vodu teplejší než 60 °C, aby nedošlo k tepelnému šoku. 

Kovové konstrukce 

Prach pravidelně otírejte měkkým suchým hadříkem. K důkladnějšímu čištění použijte 
jemné mýdlo a teplou vodu. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha. Na kovové povrchy 
nepoužívejte drátěnky, smirkový papír, minerální kyseliny, bělidla ani čističe s obsahem 
chloru. Nábytek netahejte po zemi, mohlo by dojít k poškození ochranného nátěru, korozi 
nebo vzniku trvalých stop na podlaze. Při přesouvání z místa na místo nábytek vždy 
zvedněte. 


