U kancelářských židlí a křesel doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů!

Údržba látkových potahů
Látkové potahy doporučujeme pouze šamponovat vhodným čisticím prostředkem na bázi jemné
pěny. Pěnu naneste na znečištěné místo, nechte působit a pak vysajte vysavačem nebo vysušte
jemným bavlněným hadříkem. Potah by neměl při čištění příliš navlhnout do hloubky. Po čištění
nechtě důkladně vyschnout před dalším užíváním!
Na potahy nikdy nepoužívejte!
 agresivní chemické čističe
 brusné pasty a čistidla na obuv
 tvrdé mechanické kartáče
 rozpouštědla a chemikálie
 přípravky na nádobí
Tipy pro údržbu
K údržbě látkových potahů doporučujeme používat pouze kvalitní a pro daný typ látek určené
přípravky. Použitím nevhodného prostředku nebo jiné chemikálie můžete povrch závažně a
nenávratně poškodit! Před aplikací jakéhokoliv prostředku, proveďte vždy zkoušku na méně
viditelném místě.
Pravidelná údržba výrazně prodlužuje životnost potahu! Proto doporučujeme jednou týdně vysát
prachové částice. Kompletní čištění pak provádějte (dle intenzity užívání) 1-2x za rok. Případné
vzniklé skvrny odstraňujte ihned po jejich vzniku!
Na křeslo nikdy nepokládejte noviny, časopisy nebo vlhké prádlo. Textilní a novinové barvivo může
proniknout a zabarvit povrch látky.
Nevystavujte křeslo přímému slunečnímu záření nebo jinému silnému zdroji světla! Předejdete tím
změně odstínů barvy potahu.
Neumisťujte křeslo do vlhkého prostředí ani příliš blízko k radiátoru nebo jinému zdroji tepla.
Minimální doporučená vzdálenost křesla od tepelného zdroje je 30 cm.
Chraňte sedadlo před domácími mazlíčky. Jejich drápky, sliny a tělní výměšky mohou povrch křesla
poškodit.
Vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty, jako jsou například opasky nebo kovové doplňky kalhot
(neplatí pro zátěžové látky typu BX). Dbejte opatrnosti také v blízkosti ostrých rohů stolů a jiného
nábytku.

Údržba ekokůže
Životnost křesla nebo židle polstrované ekokůží můžeme prodloužit tím, že se o ni budeme řádně
starat. První zásadou je, nevystavovat ji dlouhodobě přímému slunečnímu záření a teplotám nad 25
stupňů Celsia. Nepoužíváme žádné chemické prostředky a přípravky určené na pravou kůži, pro
běžnou údržbu postačí hadřík navlhčený v čisté vodě, případně slabém roztoku mýdla s neutrálním
pH. Látka by ale neměla pouštět barvu, aby nevzniklo víc škody, než užitku. Vhodné je také pravidelně
ošetřovat ekokůži sprejem, určeným speciálně pro tento materiál, většinou jej seženeme v
prodejnách s obuví.
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Čištění ekokůže
Pokud potřebujeme vyčistit menší skvrny, postačí už zmíněný slabší roztok mýdla nebo pracího
prášku, v žádném případě ale neberte do ruky režný kartáč, protože byste si mohli do židle vydřít
nepěknou díru. Takový pokus o odstranění fleků třeba po červeném víně může lehce skončit
nenávratným zničením potahu. Pokud sáhnete po nějakém čističi na ekokůže, přečtěte si nejprve
pozorně návod k jeho použití a pro jistotu jej nejdřív vyzkoušejte na místě, které není na první pohled
vidět.
Při polití ekokůže tekutinou ji nejprve rychle vysajeme papírem a vzniklou skvrnu následně opět
vyčistíme vlhkým hadrem. Obdobně postupujeme i v případě, že nám na židli/křeslo upadne nějaké
jídlo. Je potřeba co nejdříve odstranit tu nejhorší nečistotu a flek jemně vydrhnout. Když se to
nepodaří nebo dojde k potřísnění umělé kůže těžce odstranitelnou látkou (inkoustem, lakem na
nehty a podobně), raději se obraťte na odbornou úklidovou firmu, která by si měla v těchto
případech poradit.

Údržba pravé kůže
Nikdy nepoužívejte chemické prostředky nebo běžné čisticí prostředky, které jsou na trhu. Ty mohou
zásadně ovlivnit vlastnosti kůže, mohou ji závažně a nenávratně poškodit!
Před aplikací jakéhokoliv prostředku na kůži, proveďte vždy zkoušku na méně viditelném místě.
Ujistěte se, že Vaše křeslo je umístěno nejméně 50 cm od zdrojů tepla jako např. krby, kamna,
ohřívače, topení. Nevystavujte kůži přímému slunečnímu záření nebo jinému silnému zdroji světla.
Pomůžete tím udržet kůži vláčnou a předejte jejímu praskání, lámání a vyblednutí.
Udržujte kůži bez prachových částic. Jednou do týdne křeslo vysajte a přetřete vlhkým bavlněným
hadříkem. Prach působí na povrchu kůže jako abrazivo!
Větrejte v obdobích vlhka.
Čerstvé skvrny a znečištění odstraňujte ihned za pomocí navlhčené utěrky. Použijte umělou houbu
namočenou v destilované vodě a krouživými pohyby otírejte skvrnu, jemně, netlačte, a poté pečlivě
vysušte vlněnou utěrkou. Případnou tekutinu ihned odsajte papírovým ručníkem nebo kapesníkem.
Jakmile kůže absorbuje tekutinu, skvrna je nevratná! Jestliže nelze skvrnu odstranit, obraťte se na
specializovaný servis.
Na kožené čalounění nikdy nepokládejte noviny a časopisy. Novinové barvivo může proniknout a
zabarvit povrch kůže.
Optimální klimatické podmínky pro kožený nábytek jsou: vlhkost vzduchu 50 – 75% a teplota vzduchu
10 – 25°C.
Kompletní čištění a konzervaci provádějte 2 – 4x za rok (dle intenzity užívání). Zachováte tím měkkost
a atraktivní vzhled.
Dodržování těchto pravidel Vám nezabere mnoho času a až několikanásobně Vám prodlouží životnost
Vašeho koženého nábytku!
Kůže podléhá degradační reakci, především u světlých barev, které mohou zežloutnout.
Níže je seznam pravděpodobných situací, které mohou způsobovat výše zmíněný efekt žloutnutí:
* Povrchové ošetření kůže čisticími prostředky užívanými běžně v domácnosti může způsobit změnu
barvy kůže.
* Rychlý pokles jakosti a nečekané blednutí barvy (žloutnutí) může být způsobeno dlouhodobým a
přímým vystavením kůže slunečnímu svitu a teplu během přepravy, uskladnění a používání.
Doporučuje se uchovávat kůži při teplotách mezi 10 - 25°C, při vlhkosti mezi 50% - 75%, nevystavovat
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přímému slunečnímu svitu a jakémukoliv jinému zdroji tepla.
* Vypařování rozpouštědel lepidla užívaných při ručně vyráběných produktech, i když jsou aplikovány
na zadní straně kůže.
* Vypařování těkavých látek z polštářových vycpávek způsobené nedostatečnou stabilizací
expanzních materiálů během montáže.
* Nežádoucí reakce materiálů způsobené jejich kontaktem s dalšími komponenty. Je doporučováno
zkontrolovat vždy místo dlouhodobého a přímého kontaktu mezi různými materiály, aby nedošlo k
nežádoucímu vzájemnému působení mezi těmito komponenty.

Návod k výměně pístu
1. Píst z mechaniky, která je připevněna ke spodní straně sedáku, vytáhněte kroutivým
pohybem směrem ven z mechaniky pomocí sikovek. V případě, že bude potřeba píst dále
využívat, obalte místo kontaktu pístu s kleštěmi hadrem nebo tvrdším kartonem, aby nedošlo
k poškození pístu.
2. Nyní je zapotřebí vytáhnout píst z kříže. Doporučujeme z kříže vytáhnout i kolečka, která by
mohla při vytloukání pístu vyskočit a poškodit se.
3. Přes kus dřevěného špalíku (laťky), popřípadě kartonu, vytlučte píst z kříže pomocí kladiva.
V případě, že píst již nebudete používat, na poškození nehleďte.
4. Nový píst společně s kolečky umístěte do kříže.
5. Mechaniku se sedákem nasuňte na horní část pístu.
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