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NÁVOD NA 
POUŽÍVANIE 
A OŠETROVANIE 
LAMINÁTOVÉHO 
NÁBYTKU 

NÁBYTKOVÉ ČASTI 
Naše výrobky vrátane korpusových dielov sú 
vyrobené z laminovanej drevotriesky ktorej hrany sú 
opratené ABS hranovacími páskami rôznych 
hrúbok.  

 

ÚDRŽBA 
LAMINÁTOVÉHO 
NÁBYTKU 
Na odstránenie prachu použite mäkkú, čistú a suchú 
prachovku. V prípade drobného znečistenia (vyliatie 
tekutín) nábytok okamžite pretrite suchou alebo 
mierne vlhkou handričkou. Pri väčšom znečistení 
použite vlhkú handričku s trochou neagresívneho 
saponátu (napr. JAR alebo CLIN). 

Vysokolesklé a matné povrchy udržujte iba vlhkou 
handričkou, v prípade suchej tkaniny by mohlo prísť 
k zmatneniu alebo prelešteniu povrchu. Vyhnite sa 
dlhodobejším alebo opakovaným treniam na 
rovnakom mieste suchou tkaninou. 

Laminátový nábytok má základnú odolnosť voči 
vode,  z toho dôvodu jej nesmie byť vystavený a 
mohlo by prísť k jeho nezvratnému poškodeniu. 
Odporúčame nábytok udržiavať suchý. V prípade 
styku s vodou je nutné nábytok bezodkladne vysušiť 
pomocou suchej tkaniny. Najzraniteľnejšie miesta sú 
konštrukčné spoje nábytkových dielov a hrany. 

 

BEŽNÁ ÚDRŽBA 
A ČISTENIE 
Nábytok chráňte pred priamym slnečným žiarením, 
jeho pôsobením môže dôjsť k miernemu blednutiu, 
či zmene farby v priebehu času, preto sa odporúča v 
prvých mesiacoch presúvať dekorácie alebo iné 
voľne stojace predmety na nábytku. Táto zmena 
môže nastať aj napriek používaniu materiálov s UV 
ochranou. 

Nevhodným prostredím a najmä vplyvom vlhkosti 
prípadne veľkými výkyvmi teplôt môže dôjsť k 
vysušovaniu vnútornej drevnej hmoty a tvarovej 
nestabilite hlavne pri nadrozmerných dieloch.  

Všetky druhy povrchov sa môžu časom poškriabať, 
preto je potrebné vyhýbať sa priamemu kontaktu 
s ostrými predmetmi a štruktúrovaným povrchom 
ako napríklad keramické, kovové alebo sklenené 
predmety. 

Nábytok nepoužívajte ako podklad na krájanie alebo 
odkladanie horúcich predmetov. Pod horúce 
predmety a spotrebiče ako sú hrnce, panvice, 
keramické hrnce a iné vždy používajte podložku. 
Podložku alebo dosku treba používať aj pri krájaní 
ostrým predmetom. 

 

ČISTIACE 
PROSTRIEDKY 
A PRÍSLUŠENSTVO 
Nábytok ošetrujte čistou vodou, v prípade mastnôt  
môžete použiť primerané množstvo kuchynského 
saponátu. 

Na utieranie používajte len bavlnenú handričku 
alebo handričku z mikrovlákna. 

Vysokolesklý materiál preleštíte jednoducho za 
pomoci čistiacich prostriedkov na okná. 
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Nepoužívajte toxické alebo agresívne chemické 
prostriedky, brusivá a prostriedky obsahujúce jemné 
zrniečka (napr. tekutý prášok) na odstraňovanie 
škvŕn z povrchu. 

Špongie a drôtenky nepoužívajte vôbec. 

Nepoužívajte papierové servítky ani utierky, môže 
dôjsť k poškriabaniu vysokolesklého povrchu resp. k 
zalešteniu matného a obzvlášť hlboko matného 
povrchu. 

Na laminátové časti nepoužívajte parné prístroje za 
žiadnych okolností. 

DÔLEŽITÉ 
UPOZORNENIA 
Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom 
amoniaku (čpavok), rozpúšťadiel (napr. acetón), 
zmäkčovadiel a čistidlá s obsahom drsných látok. 
Používajte len nami doporučené čistiace 
a ošetrovacie prostriedky. Za škody spôsobené 
použitím nesprávnych prípravkov neručíme. 
Pozorne si prečítajte a dodržiavajte technické 
listy všetkých prípravkov, ktoré použijete. 
Ak použijete iný komerčný prostriedok na 
ošetrovanie povrchov, riaďte sa pokynmi 
výrobcu a prípravok otestujte najskôr na menej 
viditeľnom mieste. 

 

KLÍMA V MIESTNOSTI 
Vysoké kolísanie teploty a vlhkosti v miestnosti 
vedú k rozpínaniu a sťahovaniu dreviny, čím sa 
môžu vytvárať tvarové . Na dlhodobý pekný vzhľad 
nábytku zabezpečte v miestnosti čo najlepšie 
podmienky, čiže izbovú teplotu 19-25°C, ako aj  40-
60% vlhkosť vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje na výrobcu: 
mobil: 0905 615 384 
e-mail: drevostyl@drevostyl.sk 


