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 Čalouněný nábytek je částečně výsledkem ruční práce, každý výrobek je do určité míry originál. Z tohoto důvodu 
je možná určitá rozměrová odchylka. Nový čalouněný nábytek, tj. potahový materiál, PUR pěna a jiné používané 
materiály, vykazují určité napnutí a tuhost, které používáním v závislosti na konkrétním materiálu do určité míry
povolí. Proto doporučujeme všechny části nové čalouněné sedací matrace využívat rovnoměrně. Pokud jsou 
jednotlivé sedací plochy rozdílně namáhané, může toto mít trvalé účinky na tvrdost a vzhled čalouněného nábytku. 
Tímto může dojít i ke změně komfortu sezení.
  Nové čalouněné matrace vykazují malé nebo téměř žádné zvlnění či nařasení potahového materiálu. Při 
takzvaném „vysedění“ (oblíbené místo) je možná změna tvrdosti sezení a u potahového materiálu může docházet 
k zvlnění a nařasení. Tyto přirozené změny jsou ještě podpořeny vlivem teploty, vlhkostí a hmotností těla. Proto 
je nutné občas polohu sezení měnit, aby docházelo k rovnoměrnému užívání výrobku. Míra zvlnění na sedácích 
a opěrácích je ovlivněna konkrétním materiálem a také konstrukcí jednotlivých modelových typů: 
- velká šířka sedací plochy, měkčí čalounění = větší zaboření se a větší vytažení potahu,
- malá šířka sedací plochy, tvrdé, pevné čalounění = menší zaboření se a menší vytažení potahu.- malá šířka sedací plochy, tvrdé, pevné čalounění = menší zaboření se a menší vytažení potahu.

Základní údržba
 Pravidelná údržba čalouněných výrobků spočívá v odstranění povrchového prachu a drobných nečistot 
výhradně vysavačem o nízkém nebo středním výkonu, opatřeným nástavcem na čalouněné materiály. U vysavače 
nepoužívejte vysoký sací výkon nebo klepač, hrozí poškození.
 Čistit výhradně šamponováním běžnými čistícími prostředky za použití měkkého materiálu (houbička, hadřík). 
Nečistit hrubými materiály (kartáč apod.). Nikdy nepoužívat chemická rozpouštědla. Látku nevystavujte přímému 
slunečnímu záření.slunečnímu záření.
 Pokud na textilním potahu sedací soupravy vznikne místní znečištění (skvrna), bezodkladně skvrnu odstaňte. 
Tekutiny nejprve odsajte přikládáním čistých bílých hadříků nebo papírových utěrek. K odstranění zaschlých skvrn 
použijte tupý, plochý předmět např. okraj ocelové lžičky. Nedojde-li k odstranění zaschlé nečistoty, místo mírně 
navlhčete a postup opakujte. Většinu ulpívajících nečistot lze odstranit pomocí jemné savé houby, nebo čišté bílé 
bavlněné tkaniny s použitím vlažného roztoku neutráního mýdla. Nečistotu stírejte jemným tlakem krouživými 
pohyby, tahy směřujícími od okraje ke středu skvrny, abyste zabránili jejímu zvětšování. 
  Textilii dočišťujte vodou tak, aby po zaschnutí nevznikly viditelné okraje čištění. Zbylou tekutinu odsajte 
přikládáním čistých bílých hadříků nebo papírových utěrek a po úplném zaschnutí jemně překartáčujte potahovou 
látku jemným kartáčem ve směru vlasu. Dbejte na to, aby vlhké čištění probíhalo na povrchu a nedošlo 
k promáčení textilie. Nakonec celou plochu vysajte vysavačem. 
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