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MUUTO - PÉČE A ÚDRŽBA 

 

OBECNÉ 

Dodržením následujících pokynů lze prodloužit životnost nábytku Muuto. 

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. 

 

PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉ ALUMINIUM 

Aluminiové povrchy jsou práškově lakovány odolným lakem, který jej ochrání před poškrábáním a povrchovým 

trhlinám. Očištění povrchu se pravidelně provádí čistou tkaninou navlhčenou v jemném roztoku se saponátem.  

 

KOMPOZIT PLASTU / POLYPROPYLENU A DŘEVITÝCH VLÁKEN 

Kompozit plastu a dřevitých vláken byl vyvinut speciálně pro kolekci židlí Fiber. Je tvořen z 25% vláken ze 

švédské borovice a smrku s výraznou matnou strukturou. V důsledku přirozených vlastností dřevitých vláken 

může docházek k menším barevným odchylkám. 

Očištění povrchu se pravidelně provádí vlhkou čistou tkaninou. V případě potřeby je možné přidat malé 

množství saponátu.  

 

LINOLEUM 

Linoleum je vyrobeno kombinací mimo jiné pryskyřice, dřevěné mouky a lněného oleje. Vznikne tak matný 

vzhled. Očištění povrchu se pravidelně provádí čistou vlhkou tkaninou. Skvrny lze odstranit pomocí jemného 

roztoku vody se saponátem. Linoleum by se mělo pravidelně ošetřovat leštidlem na linoleum 2x – 3x ročně. 

 

LAMINÁT 

Laminát je částečně vyroben z melaminové pryskyřice, jednoho z nejtvrdších synteticky vyráběných organických 

materiálů, díky čemuž je povrch vysoce odolný vůči poškrábání a přirozenému opotřebení. 

Očištění povrchu se pravidelně provádí čistou vlhkou tkaninou. Skvrny lze odstranit pomocí jemného roztoku 

vody se saponátem. 

 

CHROMOVANÁ OCEL / PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ OCEL 

Ocel užívaná při výrobě produktů Muuto je dodávaná švédskou společností. Povrchová úprava se provádí 

chromováním nebo speciálním práškovým lakováním vysoce odolným vůči poškrábání a opotřebení. Očištění 

povrchu se pravidelně provádí čistou tkaninou navlhčenou v jemném roztoku se saponátem.  

 

JASAN 

Jasan se snadno ohýbá a tvaruje. Produkty z tohoto dřeva jsou opatřené olejováním nebo lakováním, které 

zajišťuje dlouhou životnost. Očištění povrchu se pravidelně provádí čistou vlhkou tkaninou. Skvrny lze odstranit 

pomocí jemného roztoku vody se saponátem. Chraňte dřevo před hrubými, ostrými předměty, které by jej 

mohly poškrábat. 

 

DUB / DUBOVÁ DÝHA 

Dub je tradiční skandinávský materiál odolný vůči vodě a plísním. Čištění povrchu z olejované dubové dýhy i 

z masivního dubu se pravidelně provádí čistou vlhkou tkaninou. Skvrny lze odstranit pomocí jemného roztoku 

vody se saponátem. Masivní dubové povrchy by se měly pravidelně ošetřovat speciálním olejem na dubové 

dřevo 2x – 3x ročně. 
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OREGONSKÁ BOROVICE 
Oregonská borovice je typ dřeva, které je měkčí než jasan nebo dub, a tudíž  je méně odolné. Postupem času 
dochází v důsledku slunečního svitu a vnitřního klimatu k mírným barevným změnám. Očištění povrchu se 
pravidelně provádí čistou vlhkou tkaninou. Skvrny lze odstranit pomocí jemného roztoku vody se saponátem. 
Chraňte dřevo před hrubými, ostrými předměty, které by jej mohly poškrábat. 
 
POLYMEROVÁ PLSŤ 
Polymerová plsť je speciální kompozit, který tvoří 2 složky: PET a polyester. PET je ekologicky šetrný materiál, 
částečně vyrobený z recyklovaných plastových lahví. Polyester je odolný materiál, který uchovává svou barvu i 
strukturu. Polymerová plsť se pravidelně čis� vysáváním. Skvrny lze odstranit vlhkou čistou tkaninou. 
 
TEXTILIE 
Polstrovaný nábytek by měl být pravidelně vysáván, aby se nečistoty a prach neusazovaly na látce, ani ve 
výplni. 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 nepouš� 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. 
 
BAVLNA 
Bavlna je silný a odolný materiál, který se snadno čis�. Bavlněné, ručně tkané přehozy lze odděleně prát 
v pračce na 30°C. 
 
VLNA 
Koberce Muuto jsou ručně utkány ze 100% novozélandské vlny, což je přírodní materiál, který se snadno 
udržuje i čis�. Vlněné produkty je nutné čis�t nasucho, aby nedošlo k jejich poškození. Koberce se pravidelně 
čis� vysáváním. Skvrny lze odstranit vlhkou čistou tkaninou. Podložka pod koberec snižuje opotřebení, zabrání 
klouzání koberce a umožní jeho hladké položení na podlahu. 
 
KŮŽE REFINE (dříve SILK )
Refine 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 použi� rostlinných olejů se zachováním přirozené struktury (jizvy, 
bodnu� 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 pa�ny. Při kontaktu s vodou mohou na kůži zůstat trvalé skvrny. Chraňte 
kůži před hrubými, ostrými předměty, silnými čis�cími prostředky a rozpouštědly, které by ji mohly poškodit. 
 
KŮŽE PRESCOTT / ELMOSOFT 
Presco� / Elmoso� je semi anilinová kůže s lehkým povrchovým lakem. Na kůži mohou být patrné přirozené 
struktury (jizvy, bodnu� 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 použi� čisté tkaniny, která nepouš� vlákna, navlhčené pěnou z roztoku 
vody a neutrálního čis�cího 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 Presco� / 
Elmoso� by se měla pravidelně impregnovat ochranným mlékem 2x – 4x ročně, aby se zvýšila odolnost 
materiálu. Chraňte kůži před hrubými, ostrými předměty, silnými čis�cími prostředky a rozpouštědly, které by ji 
mohly poškodit. 




