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HAY - PÉČE A ÚDRŽBA 

 

OBECNÉ 

Dodržením následujících pokynů lze prodloužit životnost nábytku Hay. 

Nevystavovat nábytek přímému slunečnímu svitu a vysokému žáru. Může docházet ke změně barvy. 

Vyvarovat se nevhodnému používání, jako je sezení na zadní straně nebo na područkách sofy, houpání na židlích, 

posunování židlí po podlaze či poškození povrchů ostrými předměty. Židle by se měly nadzvedávat, aby nedošlo k poškození 

kluzáků, podnoží a podlahy. 

 

PLAST / POLYPROPYLEN 

Očištění povrchu se provádí vlhkou čistou tkaninou. V případě potřeby je možné přidat malé množství neutrálního čisticího 

prostředku (neutrální pH) a povrch ihned vysušit suchou tkaninou. Nesmí být užíván čisticí krém ani čisticí houbičky, které 

by povrch mohly poškrábat. Nedoporučuje se používat čisticí prostředky obsahující alkohol, kvůli poškození povrchu. 

 

LINOLEUM 

Očištění povrchu se provádí čistou tkaninou navlhčenou v roztoku vody a malého množství neutrálního čisticího prostředku 

(neutrální pH) nebo v roztoku z mýdlových vloček. Poté se povrch ihned vysuší. Zbytky mýdla se odstraní vlhkou tkaninou. 

Pokud je povrch poškrábaný nebo matný, je možné použít přípravek vhodný pro linolea. Alternativně lze odstranit skvrny 

pomocí lihu (minerální líh) nebo čisticí nano houbičky navlhčené ve vlažné vodě s přípravkem pro péči o linolea. Ihned 

povrch vysušit suchou tkaninou. Nikdy nesmí být užita suchá nano houbička, měkké mýdlo, mycí soda, louh a prací prášek. 

 

LAMINÁT / NANOLAMINÁT 

Očištění povrchu se provádí čistou tkaninou navlhčenou v roztoku vody a malého množství neutrálního čisticího prostředku 

(neutrální pH) nebo v roztoku z mýdlových vloček. Poté se povrch ihned vysuší. Zbytky mýdla se odstraní vlhkou tkaninou. 

Skvrny lze odstranit čpavkem nebo čisticí nano houbičkou navlhčenou v roztoku z 9 dílů vlažné vody smíchané s 1 dílem 

octa. Ihned povrch vysušit suchou tkaninou. Nikdy nesmí být užita suchá nano houbička. Nesmí být užíván čisticí krém ani 

čisticí houbičky, které by povrch mohly poškrábat. 

 

NEREZ OCEL 

Očištění povrchu se provádí vlhkou čistou tkaninou. V případě potřeby je možné přidat malé množství neutrálního čisticího 

prostředku (neutrální pH) a povrch ihned vysušit suchou tkaninou. Nesmí být užíván čisticí krém ani čisticí houbičky, které 

by povrch mohly poškrábat. Skvrny lze odstranit pomocí lihu (minerální líh). 

 

PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉ ALUMINIUM / PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ OCEL 

Očištění povrchu se provádí vlhkou čistou tkaninou. V případě potřeby je možné přidat malé množství neutrálního čisticího 

prostředku (neutrální pH) a povrch ihned vysušit suchou tkaninou. Nesmí být užíván čisticí krém ani čisticí houbičky, které 

by povrch mohly poškrábat. 

 

LAKOVANÉ / MOŘENÉ DŘEVO 

Očištění povrchu se provádí vlhkou čistou tkaninou. V případě potřeby je možné přidat malé množství neutrálního čisticího 

prostředku (neutrální pH) a povrch ihned vysušit suchou tkaninou. Skvrny lze odstranit čistým hadříkem navlhčeným 

v roztoku z 9 dílů vlažné vody smíchané s jedním dílem octa. Nesmí být užíván čisticí krém a čisticí houbičky, které by povrch 

mohly poškrábat, ani užívány čisticí přípravky obsahující silikon, které znemožňují následné opravy. 

 

MÝDLOVANÉ DŘEVO 

Očištění povrchu se provádí vlhkou čistou tkaninou. V případě potřeby je možné přidat malé množství neutrálního čisticího 

prostředku (neutrální pH) a povrch ihned vysušit suchou tkaninou. Skvrny lze odstranit čistým hadříkem navlhčeným 

v roztoku z mýdlových vloček, které nesmí na povrchu zůstat déle než 2 minuty. Zbytky mýdla se odstraní vlhkou tkaninou. 

Pokud je povrch poškrábaný nebo matný, je možné použít přípravek vhodný na dřeva ošetřená mýdlovým roztokem. 
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POVRCHOVĚ NEOŠETŘENÁ DŘEVA 

Očištění povrchu se provádí vlhkou čistou tkaninou. V případě potřeby je možné přidat malé množství neutrálního čisticího 

prostředku (neutrální pH) a povrch ihned vysušit suchou tkaninou. Skvrny lze odstranit čistým hadříkem navlhčeným 

v roztoku z mýdlových vloček, které nesmí na povrchu zůstat déle než 2 minuty. Zbytky mýdla se odstraní vlhkou tkaninou. 

Pokud je povrch poškrábaný nebo matný, je možné použít přípravek vhodný na neošetřená dřeva. 

 

OLEJOVANÉ DŘEVO 

Očištění povrchu se provádí vlhkou čistou tkaninou. V případě potřeby je možné přidat malé množství neutrálního čisticího 

prostředku (neutrální pH) a povrch ihned vysušit suchou tkaninou. Skvrny lze odstranit čistým hadříkem navlhčeným 

v roztoku z mýdlových vloček. Pokud je povrch poškrábaný nebo matný, je možné použít přípravek vhodný na olejovaná 

dřeva. Olej se nanáší vždy za pomocí tkaniny, kdy povrch musí zůstat lesklý, aby olej stihl absorbovat (15 - 20 minut). 

Přebytky se odstraní tkaninou, která nepouští vlákna. Dřevo se nechá přes noc vysušit. 

 

TEXTILIE 

Polstrovaný nábytek by měl být pravidelně vysáván, aby se nečistoty a prach neusazovaly na látce, ani ve výplni. Nerovnosti, 

záhyby na látce mohou být vyrovnány pomocí parního stroje. Při vzniku skvrny lze rychle zasáhnout pomocí absorpčního 

ubrousku či jemného hadříku přiložením na skvrnu. Většina skvrn může být odstraněna vlažnou vodou a čistou tkaninou, 

která nepouští vlákna. V případě potřeby je možné přidat malé množství neutrálního pracího prostředku. Vysušení je možné 

provést fénem, aby nedocházelo k ohraničení místa čištění. Chraňte polstrování před hrubými prostředky, které by mohly 

tkaninu i její barvu poškodit. Nikdy nesmí být užívány koncentrované detergenty, bělicí prostředky ani čpavek. 

 

KŮŽE SILK 

Silk je anilinová kůže, která nemá žádnou nebo jen lehkou povrchovou úpravu. Údržba se provádí pravidelným vysáváním 

pomocí nástavce na polstrování s důrazem na opatrnost před poškrábáním. 

Jedná se o nejkvalitnější kůži zpracovanou za použití rostlinných olejů se zachováním přirozené struktury (jizvy, bodnutí 

hmyzem) s nestejnoměrným zabarvením. Kůže je velice silná, pružná, hebká a prodyšná, avšak je náchylnější k nečistotám. 

Dlouhodobým vystavením okolním povětrnostním vlivům, jako je např. sluneční svit, získá kůže punc originality v podobě 

patiny. Při kontaktu s vodou mohou na kůži zůstat trvalé skvrny. Chraňte kůži před hrubými, ostrými předměty, silnými 

čisticími prostředky a rozpouštědly, které by ji mohly poškodit. 

 

KŮŽE SIERRA 

Sierra je pigmentovaná kůže s vynikající trvanlivostí. Údržba se provádí pravidelným vysáváním pomocí nástavce na 

polstrování s důrazem na opatrnost před poškrábáním. Skvrny je nutné rychle odstranit, aby nedošlo k trvalému poškození, 

za použití čisté tkaniny, která nepouští vlákna, navlhčené pěnou z roztoku vody a jemného čisticího prostředku nebo 

mýdlových vloček. Samozřejmě lze také použít speciální přípravek pro péči o kůži. Zbytky mýdla je nutné ihned odstranit 

čistou suchou tkaninou a jemným leštěním pomocí měkké bavlněné tkaniny. Vyvarujte se zatlačení kapaliny do pórů kůže. 

Kůže Sierra by se měla pravidelně impregnovat ochranným mlékem 2x – 4x ročně, aby se zvýšila odolnost materiálu. 

Chraňte kůži před hrubými, ostrými předměty, silnými čisticími prostředky a rozpouštědly, které by ji mohly poškodit. 

 

KŮŽE CALIFORNIA 

California je semi anilinová kůže s lehkým povrchovým lakem. Na kůži mohou být patrné přirozené struktury (jizvy, bodnutí 

hmyzem) s nestejnoměrným zabarvením. Údržba se provádí pravidelným vysáváním pomocí nástavce na polstrování 

s důrazem na opatrnost před poškrábáním. Skvrny je nutné rychle odstranit, aby nedošlo k trvalému poškození, za použití 

čisté tkaniny, která nepouští vlákna, navlhčené pěnou z roztoku vody a neutrálního čisticího prostředku (neutrální pH) nebo 

mýdlových vloček. Samozřejmě lze také použít speciální přípravek pro péči o kůži. Zbytky mýdla je nutné ihned odstranit 

čistou suchou tkaninou a jemným leštěním pomocí měkké bavlněné tkaniny. Vyvarujte se zatlačení kapaliny do pórů kůže. 

Kůže California by se měla pravidelně impregnovat ochranným mlékem 2x – 4x ročně, aby se zvýšila odolnost materiálu. 

Chraňte kůži před hrubými, ostrými předměty, silnými čisticími prostředky a rozpouštědly, které by ji mohly poškodit. 


