
NÁZEV LÁTKY C.KAT. SLOŢENÍ MARTINDALE Šíře Gramáţ Nehořlavost Snadné čištění

ţmolkování   světlo

1 MUNA 1 100% Pes 100 000 ot. 148cm 470 g/bm Ne Ne 4 4-5

2 YORK 1 100% Pes 50 000 ot. 140cm 420 g/bm Ne Ne 4-5 4

3 VISTA 2 95% Pes, 5% Polyamid 50 000 ot. 140cm 518 g/m Ne Ne 4-5 4

4 BOSTON 2 100% Pes 45 000 ot. 140cm 392 g/bm Ne Ne 4-5 4

5 BOMBAY 3 100% Pes >100 000 ot. 140cm 490 g/bm Cigareta Vodo-odpudivá 4 5.led

6 KINGSTON 3 100% Pes >60 000 ot. 140cm 420 g/bm Cigareta Vodo-odpudivá 4 4

7 FLORIDA 4 100% Pes 160 000 ot. 145cm 510 g/bm Cigareta Vodo-odpudivá 4-5 5-6

8 LORAN 4 51% Pes, 49% Acryl >60 000 ot. 142cm 470 g/bm Ne Ne 4,5 4

9 BEKY LUX VZOR + UNI 4 30% Pes, 42% Acral, 28% Pop >60 000 ot. 142cm 570 g/bm Ne Ne 4,5 4.led

10 LINO 4 100% Pes 80 000 ot. 142cm 625 g/bm Cigareta Vodo-odpudivá 4-5 5

11 BOLERO + NIKY 4 40% Akryl, 17% Bavlna, 43% Pes 34 000 ot. 140cm 595 g/bm Ne Ne 4 4.led

12 MONTREAL 5 100% Pes >60 000 ot. 140cm 760 g/bm Cigareta Vodo-odpudivá 4 4-5

13 METRO 5 24% Bavlna, 41% Akryl, 35% Pes >30 000 ot. 140cm 672 g/bm Ne Vodo-odpudivá

14 FORLI+VIREAL 5 100% Pes 85 000 ot. 140cm 625 g/bm Cigareta Easy Care - vodou 4 >5

OŠETŘOVACÍ SYMBOLY

Vysvětlivky symbolů čištění - univerzální návod na údržbu potahových látek

- výrobek se nesmí prát

- maximální teplota 40 ºC (ruční praní)

- maximální teplota praní 30 ºC (mírný postup)

- maximální teplota praní 40 ºC (mírný postup)

 - výrobek se nesmí ţehlit

- ţehlení při maximální teplotě ţehlící plochy 110 ºC

- ţehlení při maximální teplotě ţehlící plochy 150 ºC

- výrobek se nesmí bělit

- výrobek se nesmí chemicky čistit

- výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

- profesionální chemické čištění tetrachloetenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F (normální postup)

 - sušení v horizontální poloze - nevěšet

- výrobek se můţe sušit v bubnové sušičce (niţší teplota sušení)

#   při používání čalouněných výrobků přirozeně dochází k navolnění potahové látky. Vlivem používání je navolnění látky do 3% délky čalouněné plochy 

zcela standardním jevem 

LINO

#    na tkaninu nepůsobí příznivě vysoká prašnost, prach je třeba odstraňovat pravidelným vysáváním hubicí  bez kartáče

#    přímé sluneční světlo škodí jak textilním vláknům, tak i barvám, proto se doporučuje používání závěsů,markýz, žaluzií apod., aby se zabránilo vystavení 

nábytku přímému slunečnímu světlu. I když dnešní potahové látky mají vysokou odolnost vůči světlu,

#   pokud mají křesla a pohovky oboustranné polštáře, doporučuje se pravidelně je obracet, aby se opotřebovávaly rovnoměrně

#   nábytek potažený látkou vyžaduje pravidelné ošetřování a čištění, čímž výrazně prodloužíme životnost potahoviny

#    potahové látky ošetřujeme suchým šamponováním běžnými šamponovacími prostředky

#    při čištění používejte měkkou houbu či šamponovaní hubici, nikdy nesmí dojít k celkovému smočení látky

#    skvrny vzniklé například politím je nutné okamžitě odstranit

#    skvrny netřeme, pouze odsáváme přikládáním čistých bílých hadýrků či papírových utěrek

#    tkaninu nečistěte ani kartáči s drsným povrchem

#    nenechávejte na tkaninu působit drsné předměty (nýty riflí, tvrdé švy apod.)

#    potahové látky ničí také drápky domácích zvířat
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#   korektní péče o látku prodlužuje její životnost, což může ovlivnit uživatel nábytku

#   vlasové tkaniny vykazují při běžném používání optické změny vzhledu způsobené položením vlasu, což není na závadu výrobku,ale charakterem tohoto 

typu zboží

-čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody anebo s omezeným mechanickým působením anebo s omezenou teplotou sušení. Samoobluţné 

sušení není dovoleno.

METRO


