
NÁVOD NA ÚDRŽBU A BEŽNÉ POUŽÍVANIE 

čalúneného a dreveného nábytku, doporučený firmou MÖBEL HOFF, spol. s r.o. 

 

 

 

Čalúnený nábytok 

1. Pravidelná údržba kovových alebo drevených častí spočíva v ľahkom utieraní prachu 

suchým flanelom. 

2. Pravidelná údržba čalúnených častí spočíva v odstraňovaní povrchového prachu a 

drobných nečistôt výlučne vysávačom s nízkym alebo stredným výkonom a špeciálnym 

nádstavcom na údržbu čalúnených výrobkov. Nepoužívajte vysávač s vysokým 

výkonom! 

3. Čalúnený nábytok je určený do bytových priestorov s teplotou 10-30C so štandardnou 

vlhkosťou. Čalúnený nábytok nie je určený do vlhkého prostredia, k bazénom. 

4. Čalúnený výrobok sa musí chrániť pred vyblednutím a urýchleným starnutím 

vnútorných materiálov, a to vhodným umiestnením, žalúziami, závesmi a pod. 

5. Čalúnený výrobok chráňte pred sálavým teplom a otvoreným ohňom. Neumiestňujte v 

blízkosti tepelného zdroja. Hrozí nielen starnutie, ale vznik požiaru. 

6. Čalúnený výrobok sa nesmie preťažovať zvýšeným namáhaním, hmotnosťou viacerých 

osôb, skákaním detí a pod. Čalúnený výrobok je určený na sedenie (kreslo – 1 osoba do 

max.100kg, 2 – pohovka – 2 osoby do max. 200kg, 3 – pohovka – 3 osoby do max. 

250kg), príležitostné spanie pri rozkladacích pohovkách (1 osoba do max.100kg, 2 

osoby do max. 150kg) a lôžok pre jednu osobu (1 osoba do max.100kg). Preťažovanie 

alebo zvýšené dynamické namáhanie môže poškodiť konštrukciu. 

7. Čalúnený nábytok (sedacie súpravy) je určený na odpočinok v sede a nie je určený na 

státie ani skákanie. Operadlá a lakťové opierky (laketníky) nie sú určené na sedenie. 

8. Čalúnený nábytok nie je určený pre zvieratá. Pokiaľ nie je možné zabrániť kontaktu 

výrobku so zvieratami, chráňte nábytok poťahom vhodným spôsobom. 

9. Poťahové textílie bez povrchovej úpravy proti špinivosti chráňte pred zašpinením. 

Znečistenie sa dostáva priamo do vlákien a dokonalé vyčistenie od špiny a fľakov nie je 

možné. 

10. Pokiaľ vznikne znečistenie (fľak), bezodkladne ho odstráňte bielou vlhkou handričkou. 

Pri čistení postupujte od okrajov ku stredu, aby sa škvrna nerozšírila. Dbajte na to, aby 

nedošlo k premočeniu textílie. 

-Fľaky odstráňte bezodkladne, najneskôr do 6-tich hodín od vzniku 

-Fľaky ošetrujte neutrálnym mydlom s dôkladným opláchnutím 

-Farebné fľaky ošetrite citrónovou šťavou s dôkladným opláchnutím 

11. Textílie dočisťujte čistou vodou tak, aby po uschnutí neboli viditeľné okraje. 

12. Pokiaľ fľak už bol zaschnutý, odstráňte zvyšky jedál a pod. neagresívne, tupým plochým 

predmetom. Škvrnu nedrite a neškrábte. Odstraňovanie ťažších znečistení (krv, lak na 

nechty, atrament a pod.), by malo byť vykonané odborníkom. 

13. Pri celkovom čistení suchou penou dodržiavajte presne návod. 

14. Pravú kožu chráňte pred potom, slinami a pod. 

15. Vyčistený nábytok nechajte dokonale uschnúť. 

16. Pravú kožu čistite suchým flanelom od prachu. Hladkú kožu ošetrujte bezfarebným 

neagresívnym krémom alebo špeciálnymi prostriedkami určenými na čistenie pravej 

kože určitého druhu a dodržiavajte presný návod. 

17. Na čistenie čalúnených výrobkov nepoužívajte prostriedky, ktoré obsahujú benzín, 

trichlóretylén, chlór, petrolej a iné nevhodné prostriedky. Hrozí neodstrániteľné 

poškodenie textílie, kože i vnútorných vrstiev čalúnenia. 

18. Pri celkovom čistení čalúnených výrobkov nikdy nepoužívajte násilné metódy, ostré 

predmety, kefy, brusné papiere a pod. nevhodné pomôcky a nástroje, ktoré by mohli 

výrobok nenávratne poškodiť. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Drevený nábytok 

19. Každý kus nábytku musí byť umiestnený tak, aby bola zaručená dobrá funkcia 

jednotlivých častí, otváranie a zatváranie dverí, posuvných a výsuvných políc, skiel a 

zásuviek. 

20. Nábytok chránime pred priamym slnečným žiarením roletami, žaluziami alebo závesmi. 

Denné svetlo nábytku neškodí. 

21. Na ošetrenie povrchu dreveného nábytku používame prostriedky na to určené (Pronto, 

Diava, Leštenka a pod.). Kovové časti čistíme iba suchou prachovkou. 

 

 

Hlavné vplyvy negatívne pôsobiace na nábytok 

- vlhkosť, voda, nadmerné sucho 

- sálavé teplo, slnečné žiarenie 

- nesprávne umiestnenie a postavenie 

- nesprávne udržiavanie 
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