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HOUE - PÉČE A ÚDRŽBA 

 

BAMBUSOVÉ LAMELY / PODRUČKY 

 

Bambus je přírodní materiál s velmi tvrdým povrchem, který však může začít pórovatět a vysychat. Správnou 

péčí lze zachovat povrch krásný a svěží po mnoho let. Bambusové lamely i područky na zakoupeném produktu 

jsou speciálně impregnovány již při výrobě. Je nutné je však pravidelně ošetřovat olejem vhodným na bambus. 

Doporučuje se naolejovat před prvním použitím ve venkovním prostředí a poté znovu po asi 4 týdnech. Podle 

potřeby pak 3x - 4x ročně. Při olejování je nutné postupovat podle pokynů na štítku výrobce a neaplikovat více 

oleje než je nutné. 

 

Stejně jako jiné přírodní materiály, tak i bambus je ve venkovním prostředí ohrožen houbami, řasami a 

mechem. Na bambusových částech se projevují jako malé hnědé až černé skvrny, které by měly být co 

nejrychleji odstraněny.  

• Bambusový povrch je nutné navlhčit a za pomocí tuhého kartáče jej vyčistit od nečistot a hub do hloubky. 

• Po vysušení se povrch brousí silovou bruskou nejprve s hrubším brusným papírem a následně se vyhladí 

jemnějším. 

• Poté se povrch naolejuje a olej se nechá zaschnout. 

 

Nedostatek oleje na bambusových částech se může projevovat právě napadením houbami. V případě problému 

se doporučuje užití oleje na venkovní bambusový nábytek obsahující fungicid - prostředek proti houbám.  

 

Pro každodenní čištění je vhodné používat pouze teplou vodu, protože voda se saponátem nebo mýdlem olej 

rozpouští.  

 

Mimo sezónu se nábytek uchovává v suché a větrané místnosti. Bambusové části by neměly být zakrývány, 

protože přírodní materiál potřebuje vzduch. Předchází se tím šíření plísní a hub do materiálu. 
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KŮŽE BUFFALO LEATHER 

 

Kůže Buffalo disponuje velmi tvrdým a odolným povrchem. Svrchní část je opatřena pigmentovanou ochrannou 

vrstvou, která usnadňuje čištění a údržbu. Kůže také postupem času získá krásnou a nenapodobitelnou patinu. 

 

Údržba 

Vzhledem k tomu, že kůže je přírodní materiál, potřebuje určitou péči, která zajistí její dlouhou životnost. 

 

Při údržbě kůže doporučujeme provést následující kroky: 

• Nevystavujte kůži přímému slunečnímu světlu ani ji nevystavujte extrémnímu teplu. 

• Pokud na ni něco vylijete, okamžitě setřete přebytečnou tekutinu suchým hadříkem. 

• K odstranění prachu použijte vysavač s měkkým kartáčem. K odstranění nečistot a špíny lze použít hadřík a 

jemný mýdlový roztok. 

• V případě potřeby u semi-anilinové kůže použijte krém na ochranu kůže, který poskytne větší ochranu před 

skvrnami a poškrábáním. To může změnit barvu kůže. Při aplikaci doporučených krémů vždy věnujte pozornost 

pokynům a nejprve proveďte test na nenápadném místě. 

Při čištění výrobku nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. 

 

 

 

 

KŮŽE CAMO 

Semi-anilinové kůže od společnosti CAMO jsou pružné a měkké s elegantním vzhledem. 

Svrchní část je jemně ošetřena tenkou ochrannou vrstvu. Mírné rozdíly mezi různými druhy kůží jsou velmi 

časté. Semi-anilinová kůže časem získá drobné nedokonalosti, zabarvení, stopy a zanechává originální 

nenapodobitelnou patinu. 

 

Údržba 

Vzhledem k tomu, že kůže je přírodní materiál, potřebuje určitou péči, která zajistí její dlouhou životnost. 

 

Při údržbě kůže doporučujeme provést následující kroky: 

• Nevystavujte kůži přímému slunečnímu světlu ani ji nevystavujte extrémnímu teplu. 

• Pokud na ni něco vylijete, okamžitě setřete přebytečnou tekutinu suchým hadříkem. 

• K odstranění prachu použijte vysavač s měkkým kartáčem. K odstranění nečistot a špíny lze použít hadřík a 

jemný mýdlový roztok. 

• V případě potřeby u semi-anilinové kůže použijte krém na ochranu kůže, který poskytne větší ochranu před 

skvrnami a poškrábáním. To může změnit barvu kůže. Při aplikaci doporučených krémů vždy věnujte pozornost 

pokynům a nejprve proveďte test na nenápadném místě. 

Při čištění výrobku nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. 
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POLYESTEROVÁ LÁTKA GABRIEL 

 

Polyesterová látka od společnosti Gabriel se snadno udržuje a skvrny lze jednoduše a bez problémů odstranit.  

 

Údržba 

Aby byla zachována svěží barva a vzhled látky, doporučujeme pravidelné vysávání, nejlépe každý týden, pomocí 

měkkého nástavce. 

 

Odstraňování skvrn 

• Zlaté pravidlo: skvrnu vždy odstraňte co nejrychleji - než pronikne do vláken. 

• Většinu typů skvrn lze odstranit vlažnou vodou, případně pomocí pH neutrálního mycího prostředku na 

nádobí. 

• Vyhněte se namáčení, protože by mohlo dojít k poškození materiálu pod tkaninou. 

• Nikdy nepoužívejte hrubou sílu k odstranění skvrn. 

• Používejte pouze metody čištění uvedené v tomto návodu. 

• Vždy používejte čistý bílý bavlněný hadřík pouze s malým množstvím pracího prostředku najednou. 

POZN. Benzen/aceton a podobné látky mohou při namáčení rozpustit pěnu. 

Buďte opatrní s otevřeným ohněm. Nebezpečné při vdechování. Dodržujte pokyny dodavatele produktu. 

Postupujte následovně: 

• Nejprve absorbujte co nejvíce tekutiny obyčejným bílým kuchyňským papírovým ručníkem nebo hadříkem. 

• Pokud skvrna zaschla, odstraňte co nejvíce vysáváním. 

• Jemně vetřete čistým bílým hadříkem. 

• Pokaždé, když přidáte tekutinu, přitiskněte na tkaninu suchý ručník nebo kousek obyčejné bílé kuchyňské 

utěrky, aby se absorbovala vlhkost a nečistoty. 

• Na poslední čištění použijte pouze vodu bez mýdla. 
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KÁMEN / ŽULA 

Kamenné části na produktu jsou speciálně impregnovány již při výrobě. Postupem času však získávají světlejší 

barvu. K udržení tmavé a svěží barvy se doporučuje užití oleje vhodného na kamenné výrobky. 

V zimním období je nutné uchovávání ve vnitřním prostředí. Nízké teploty zvyšují riziko poškození a prasklin. 

K čistění nepoužívejte žádné drsné čistící prostředky či rozpouštědla. 

 

 

PLASTOVÉ LAMELY 

Očištění povrchu se provádí vlhkou čistou tkaninou nebo měkkým kartáčkem. V případě potřeby je možné do 

vody přidat malé množství saponátu. Nesmí se užívat žádné chemické prostředky. 

 

 

LINOLEUM 

Linoleum je přírodní materiál, který se skládá ze směsi lněného oleje, dřevěného prachu, minerálů a rostlinných 

vláken. Toto složení způsobuje, že materiál má příjemnou hřejivou a hladkou strukturu. Vyžaduje však také jiné 

zacházení než mnoho jiných povrchů. 

Pravidelné čištění by mělo být prováděno hadříkem a vlažnou vodou. Skvrny by měly být odstraněny jemným 

roztokem vody a mýdla. 

K osvěžení linolea nebo odstranění škrábanců lze použít speciální linoleové mýdlo. To poskytne linoleu novou 

ochranu a obnoví jeho bohatou a sytou barvu. 

Aplikace linoleového mýdla 

• Umyjte desku stolu výše popsaným způsobem. 

• Na desku stolu nalijte příslušné množství linoleového mýdla, a to v linii probíhající po délce desky stolu. 

• Pomocí vatového tamponu krouživými pohyby naneste linoleové mýdlo na desku stolu. 

• Poté, co je mýdlo rovnoměrně rozdělené, odstraňte přebytky suchým bavlněným hadříkem a pracujte 

krouživými pohyby. 

Při čištění výrobku nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. 

 

 

OLEJOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

Nábytek je olejem speciálně impregnován již při výrobě. To chrání povrch před vlhkostí, prachem a nečistotami. 

Pravidelné čištění by mělo být prováděno hadříkem a vlažnou vodou. Na dřevěný nábytek nepoužívejte čisticí 

prostředky ani drsné chemikálie. 

Doporučujeme pravidelně udržovat povrch olejem, aby byl zůstal odolný a krásný. 

• Očistěte nábytek, jak je popsáno výše, a nechte jej úplně vyschnout. 

• Pokud je povrch poškrábaný, použijte brusnou houbu se zrnitostí 220. Odstraňte veškerý prach suchým 

hadříkem. 

• Pro vnitřní užívání použijte neutrální olej. Olej by měl být nanášen v rovnoměrné tenké vrstvě.  

• Přebytečný olej odstraňte suchým hadříkem po 2–3 minutách. 

Před nanesením jakéhokoli oleje na dřevěný nábytek si vždy pečlivě přečtěte pokyny výrobce. 
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PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ HLINÍK 

 

Přestože je hliník velice odolný vůči korozi, je nutné, aby byl nalakován dekorativní práškovou barvou. Pokud se 

produkt poškrábe nebo poškodí, lze použít opravný lak. 

 

Údržba 

Pravidelné čištění by mělo být prováděno hadříkem a vlažnou vodou. 

Pokud je to možné, měl by být venkovní nábytek v zimě skladován na suchém místě. Nedoporučujeme nábytek 

zakrývat, protože nedostatečná prodyšnost by mohla akumulovat kondenzaci na nábytku. 

Při čištění výrobku nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. 

 

Záruka 

Záruka se nevztahuje na: 

• Poškození v důsledku nesprávného použití. 

• Poškození v důsledku nesprávného skladování. 

 

 

 

PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ OCEL 

 

Ocel je chráněna vrstvou dekorativního práškového laku, který zajišťuje dlouhou životnost. Aby byla zajištěna 

také dobrá odolnost proti korozi, je použit i základní nátěr bohatý na zinek. 

Základní nátěr činí povrch vhodný pro venkovní použití. 

Pokud dojde k poškrábání nebo poškození výrobku, kov začne rezivět. Po odstranění rzi nebo uvolněné barvy 

lze použít opravný lak. 

 

Údržba 

Pravidelné čištění by mělo být prováděno hadříkem a vlažnou vodou. 

Pokud je to možné, měl by být venkovní nábytek v zimě skladován na suchém místě. Nedoporučujeme nábytek 

zakrývat, protože nedostatečná prodyšnost by mohla akumulovat kondenzaci na nábytku. 

Při čištění výrobku nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. 

 

Záruka 

Záruka se nevztahuje na: 

• Venkovní nábytek umístěný na pobřeží. 

• Nábytek umístěný ve vlhkém nebo chlorovaném prostředí. 

• Poškození nábytku v důsledku nesprávného použití. 

• Poškození nábytku v důsledku nesprávného skladování 
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OPRAVNÝ LAK 

 

Očištění 

V případě rzi odstraňte místo rzi ostrým nožem nebo malým pilníkem. Při odstraňování buďte opatrn. Očistěte 

oblast malým množstvím alkoholu a nechte zaschnout. Nedoporučuje se používat brusný papír. 

 

Aplikace 

Před použitím dobře protřepejte. Naneste barvu rovnoměrnými tenkými tahy. Pokud je to nutné, přelakujte 

podruhé po 24 hodinách. 
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VENKOVNÍ LÁTKA SUNBRELLA 

 

Jedním z nejlepších způsobů, jak udržet textilie Sunbrella® jako nové, je nutné ihned odstranit nečistoty a 

rozlité tekutiny setřít a vyčistit dříve než do vsáknou do tkanin. Čím rychleji rozlité je vyčistíte, tím snáze je lze 

odstranit. 

• Rozlitou tekutinu odstraňte (nedrhněte) čistým suchým hadříkem. V případě rozlití na bázi oleje naneste 

absorbent, jako je kukuřičný škrob, a poté odstraňte rovným tahem. 

• Nastříkejte na skvrnu jemný čisticí roztok mýdla (například Dawn nebo Woolite) a vody. 

• Látku důkladně opláchněte, abyste odstranili všechny zbytky mýdla. 

• Sušte na vzduchu. 

 

Čištění odnímatelné látky 

Ruční mytí 

Namočte látku do roztoku jemného mýdla a vlažné vody. Pomocí houbičky nebo kartáčku s velmi měkkými 

štětinami skvrnu lehce přetřete. Poté důkladně opláchněte, abyste odstranili všechny zbytky mýdla, a 

nechte látku uschnout na vzduchu. 

 

Praní v pračce 

Některé odnímatelné potahy lze prát v pračce, ale před sejmutím potahu se poraďte s výrobcem nábytku, 

protože vnitřní složení polštáře se může lišit.  

Nejprve zapněte všechny zipy. Perte v pračce ve studené vodě na jemném cyklu s normálním množstvím 

jemného pracího prostředku. Při silné plísni přidejte 1 šálek bělidla. Nechte látku uschnout na vzduchu. 

 

Čištění neodnímatelné látky 

Připravte si roztok jemného mýdla a vlažné vody. 

K čištění použijte kartáček s měkkými štětinami, který umožní čisticímu roztoku vniknout do látky. Důkladně 

opláchněte, abyste odstranili všechny zbytky mýdla, a nechte látku uschnout na vzduchu. 

 

Skvrny od plísní 

Látka Sunbrella nepodporuje růst plísní, ale plíseň může růst na nečistotách a jiných cizích látkách, pokud 

nebudou z látky odstraněny. 

Jak odstranit plíseň: 

• Připravte si roztok bělidla, jemného mýdla a vody. 

• Nastříkejte na celou plochu a nechte 15 minut vsáknout do látky. 

• Očistěte celý povrch houbou, čistým ručníkem nebo kartáčem s velmi měkkými štětinami. 

• Důkladně opláchněte, abyste odstranili všechny zbytky mýdla. 

• Sušte na vzduchu. 

 

V případě silného růstu plísní lze množství bělidla zvýšit. 

Nejlepší je vyčistit celou plochu látky, abyste se vyhnuli zůstatkovým skvrnám od vody. 

Informace o čištění jiných nejčastějších skvrn najdete v tabulce barev Sunbrella. 

www.global.sunbrella.com/stainchart 

  

http://www.global.sunbrella.com/stainchart
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THERMO JASAN 

 

Termo jasan pochází z udržitelně obhospodařovaných evropských lesů (FSC® - FSC C153404) a je tepelně 

zpracováván při teplotě nejméně 215 ° C bez přidání chemických látek pomocí páry, která zabraňuje štěpení a 

praskání. Toto ošetření dává jasanovému dřevu působivou trvanlivost a zabraňuje usazování hub a plísní. 

Tepelné zpracování jasanového dřeva mění přirozené vlastnosti a mění barvu na bohatou a sytě hnědou barvu. 

Barva lamel se může mírně lišit. Je to dáno tepelným procesem. 

 

Péče o termo jasan 

Termo jasan v průběhu času vytváří vlivem větru a počasí rovnoměrnou šedou patinu. Chcete -li zachovat nebo 

získat sytou hnědou barvu, stačí povrch zbrousit a ošetřit olejem vhodným pro dřevěný venkovní nábytek. 

Doporučujeme pravidelně ošetřovat olejem 3 - 4krát ročně. 


