
 

Nábytkové materiály FARGOTEX - Používateľský manuál  

 

I. PODMIENKY UŽÍVANIA 

1. Pri výbere tkaniny vezmite do úvahy technické charakteristiky výrobku. 

2. Poťahové látky sa musia používať v súlade z ich účelom. 

3. Nepoužívajte ostré nástroje pri odbaľovaní, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu tkaniny. 

4. Premiestňovanie nábytku bez ochrany čalúnenia alebo zadržania jeho pohyblivých častí 

(napr. vankúše) môže spôsobiť nenávratnú deformáciu alebo poškodenie látky. 

5. Nevystavujte čalúnenie silnému, neprirodzenému tlaku (napríklad skákaniu), pretože by 

mohlo dôjsť k poškodeniu, rozhrnutiu látky, ako aj k inému mechanickému poškodeniu 

sedačky. 

6. Neumiestňujte nábytok do vzdialenosti menšej ako 1,5 m od zdroja tepla, akými sú radiátory, 

sporáky, rúry a i.. 

7. Látku chráňte pred nepriaznivými vplyvmi počasia (napr. dážď, mráz) a pred priamym 

slnečným žiarením. Vystavenie látky nepriaznivým vplyvom môže spôsobiť trvalé poškodenia 

(napr. zníženie intenzity farby, popraskanie). 

8. V miestnosti udržujte vhodné podmienky, akými sú teplota od 19 – 23 °C a vzdušná vlhkosť 

50 – 70 %. Miestnosť musí byť pravidelne vetraná. V opačnom prípade môže dôjsť k zmene 

farby, štruktúry, zvýšeniu množstva prachu, škvŕn, plesní a i.. 

9. Poťahové látky musia byť chránené pred horúcimi taniermi, zvieratami, deťmi bez dozoru, 

jedlom a nápojmi. Neopatrnosť môže spôsobiť poškodenie látky (zmena farby, škvrny, 

škrabance, popraskanie a iné poškodenia tkaniny). 

10. Poťahové látky musia byť chránené proti nadmernému a neopatrnému treniu, najmä na 

rovnakom mieste (napr. pri častom čistení rovnakého miesta). Čalúnený nábytok musí 

nachádzať v dobre udržiavanom priestore, chránený pred opakovaným opotrebovaním. 

11. Akékoľvek časti čalúnených nábytkov musí byť používané s rovnakou intezitou, aby vzniknuté 

prirodzené opotrebovanie bolo rozmiestnené rovnomerne. Odporúča sa pravidelne 

vyrovnávať poťah hneď po použití sedačky, čím sa znižuje tendencia zvlnenia a ohýbania sa 

látky pod vplyvom dlhotrvajúceho zaťaženia, tepla a vlhkosti z tela (zvlnenie a pokrčenie 

poťahových materiálov je prirodzený efekt, čím väčší je čalúnený povrch, tým stúpa 

tendencia zvlnenia sa). 

12. Všetky pokrývky, ktoré prichádzajú do styku s poťahovou látkou, nesmú mať dlhšie chlpy, 

ktoré môžu spôsobiť spojenie sa s tkanivom poťahovej látky (odporúča sa používať pokrývky, 



 

prikrývky a i. s hladkým povrchom). Zvyšky chĺpkov, tkanín ostávajú v poťahu a je ťažké ich 

odstrániť. 

13. Treba zabrániť kontaktu svetlých poťahových látok s látkami v tmavých farbách (napr. jeansy, 

intenzívne sfarbené vankúše). Ich vzájomný kontakt môže spôsobiť zafarbenie poťahu. 

Taktiež poťahové látky, najmä v intenzívnych a tmavých farbách, môžu zafarbiť svetlé 

oblečenie a textílie a to najmä na začiatku používania nábytku.  

 

II. STAROSTLIVOSŤ 

1. Látky sa musia čistiť a udržiavať v súlade s priloženou príučkou. 

2. Poťahové látky musia byť udržiavané čisté. Čistotu možno docieliť použitím vysávača alebo 

ručne. 

3. Tekutiny z povrchu sa odstraňujú jemne (bez veľkého tlaku) dobre sajúcimi, čistými 

materiálmi akými sú bavlna, papier a i.. 

4. Vsiaknuté škvrny musia byť odstránené namydlenou, bavlnenou utierkou, pričom je 

potrebné, aby bola utierka pri každom kontakte s látkou čistá (doporučuje sa obrátiť utierku 

na čistú stranu). Zostatok mydla a iného neagresívneho čistiaceho prostriedku sa potom z 

poťahového materiálu odstraňuje vodou. 

5. Suché znečistenia, akými sú blato, prach, prášok, púder a i., musia byť odstránené (najlepšie 

vysávačom alebo jemným štetcom) ešte pred tým ako ich látka absorbuje. Škvrny, ktoré aj 

napriek tomu ostanú na povrchu, odstránime jemnými krúživými pohybmi namydleným 

štetcom alebo kefou s jemnými štetinami. 

6. Pre iné typy škvŕn je doporučené použiť vlhkú bavlnenú utierku s hypoalergénnym mydlom. 

Znečistenie sa odstraňuje jemnými, krúživými pohybmi. 

7. Vzniknutá vlhkosť na povrchu sa musí hneď utrieť a to smerom z vonkajšej strany dnu. 

8. Po očistení použite vlhčenú utierku aj na okolie po škvrne tak, aby bola navlhčené väčšia 

plocha. Následne ju za pomoci fénu, pri nízkom programe tepla, jemnými, krúživými pohybmi 

vysušte. 

9. Na čistenie všetkých škvŕn sa používa hypoalergénne mydlo. Neodporúčajú sa používať 

pracie prostriedky, tekuté mydlá, rozpúšťadlá s alkalickou reakciou, rozpúšťadlá na báze 

petroleja, saponáty používané v domácnosti, bieliace prostriedky a pod.. 

10. Nikdy nepoužívajte žehličku na sušenie textílii. 

11. Na čistenie nepoužívajte prostriedok na čistenie kobercov. 

12. Pravidelná údržba a čistenie poťahových látok predlžuje ich životnosť. 

13. Všetky prostriedky používané na čistenie poťahových látok je potrebné najskôr vyskúšať na 

nevidenom mieste. Aplikujte ich na povrch, vrátane švov. Neutierajte postriekaný povrch, 



 

pretože môže dôjsť k poškodeniu tkaniny. Pri už vsiaknutých škvrnách sa obráťte na 

odborníka. Na odstránenie škvŕn nepoužívajte rozpúšťadlá (benzín, terpentín a pod.), pretože 

môže dôjsť k rozpitiu škvŕn. 

 

III. EASY TO CLEAN – návod na čistenie 

ŠKVRNY OD ATRAMENTU (škvrny od pera, fixiek a pod.)  

1. Aplikujte malé množstvo vody na škvrnu a vpite ju do papierového uteráka. 

2. Pokiaľ škvrna nezmizla, navlhčite ju znova, aplikujte zelené mydlo („green soap“) 

a utrite utierkou z mikrovlákna. 

3. Potom pokropte vodou a vpite ju aj s nečistotou  do papierového uteráka. Postup opakujte, 

pokiaľ neodstránite zvyšky mydla. 

 

Čistenie škvŕn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Použite utierku (alebo iný absorbujúci materiál) na 

vpitie tekutiny. 

2. Pokropte škvrnu vodou. 

3. Vyčistite škvrnu vodou a handričkou (alebo mydlom) 

jemnými , krúživými pohybmi. 

4. Nechajte vysušiť. 



 

TEKUTÉ ŠKVRNY od kávy, džúsu, čaju a pod. 

1. Papierovou utierkou odsajte škvrnu. 

2. Pokropte vodou a znova odsajte. Opakujte, kým škvrna nezmizne. 

3. Pokiaľ škvrna nezmizla, navlhčite ju znova, aplikujte zelené mydlo („green soap“) 

a utrite utierkou z mikrovlákna. 

4. Potom znova pokropte vodou a vpite ju aj s nečistotou do papierového uteráka. Postup 

opakujte, pokiaľ neodstránite všetky zvyšky mydla. 

MASTNÉ ŠKVRNY od majonézy, kečupu, jogurtu, omáčok a pod. 

1. Opatrne odstráňte zašpinenie lyžicou. 

2. Pokropte vodou a vpite papierovou utierkou. 

3. Znova pokropte vodou a utrite utierkou z mikrovlákna. 

4. Pokiaľ škvrna nezmizla, navlhčite ju znova, aplikujte zelené mydlo („green soap“) 

a utrite utierkou z mikrovlákna. 

5. Potom pokropte vodou a vpite ju aj s nečistotou do papierového uteráka. Postup opakujte, 

pokiaľ neodstránite všetky zvyšky mydla. 

SUCHÉ NEČISTOTY: 

1. Použite vysávač a odsajte nečistoty z povrchu látky. Pokiaľ to je nutné, môžete použiť aj 

suchú handričku. 

2. Nepoužívajte vodu pre tento typ znečistenia. 

 

Čistenie atramentových škvŕn: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Odstráňte škvrnu so školskou gumou. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE ČISTENIE: MINEVA NEW, INFINITY, ORION, PORTO, ASTORIA, MARGO, 

CROCCO, DIUNNA, INDYGO, CAMALEON, ARUBA 

 Čistite krok za krokom podľa návodu. 

 Škvrnu vyčistite ihneď po jej vzniku. Pokiaľ nie je možné škvrnu hneď odstrániť, pokropte 

miesto vodou s mydlom a pretrite miesto mäkkou handričkou. 

 Pre odstránenie zvyškov mydla je nutné použiť vodu. Za použitia absorpčného materiálu 

vodu so zvyškom nečistôt a mydla odstráňte. Opakujte až pokiaľ nie je povrch čistý. 

 Papierové utierky používajte výhradne na vpíjanie, nie na čistenie trením. 

 Na čistenie sa doporučuje používať utierky z mikrovlákna. 

 Na vertikálnych povrchoch sa voda aplikuje postrekom (nie rozliatím). 

 Počas čistenia vždy použite čistú stranu utierky alebo papierového obrúsku. 

 Pri praní tkanín ich vždy najskôr mechanicky vyčistite (ako je popísané vyššie) a až potom ich 

perte pri teplote 30 ˚C ručne alebo v práčke na programe „jemné pranie“. 

 Pokiaľ to je nutné, použite hubku namiesto jemnej kefy alebo štetca. Vždy prepláchnite látku. 

Opakujte až pokiaľ neodstránite zvyšky mydla. Vysušte byt. 

2. Pre ťažko odstrániteľné škvrny použite sprej s etyl 

alkoholom. 

3. Nechajte vyschnúť. 



 

 Opraná látka musí byť ožehlená (pokiaľ to povoľuje technická špecifikácia danej látky) cez iné 

bavlnené látky v smere tkania. Žehlenie je veľmi dôležité pre zachovanie funkcie „easy to 

clean“. Nepoužívajte paru počas žehlenia. 

 Ponechanie škvŕn a iných nečistôt bez údržby dlhú dobu alebo použitím nevhodných metód 

čistenia môže mať nepriaznivý vplyv na funkciu „easy to clean“. 

 Nedoporučuje sa používať sušičku na sušenie látok. Aby sa po vypratí látky docielil pôvodný 

vzhľad, je ju nutné po vrátení na nábytok pretrieť mäkkou handričkou z mikrovlákna.   

 Nepoužívajte iné čistiace prostriedky ako zelené mydlo („green soap“). 

 Nevyvíjate prílišný tlak pri čistení. 

 Nepoužívajte ostré čistiace nástroje, napr. hrubo – štetinaté kefy. 

 Funkcia „easy to clean“ je aktívna až do 10 cyklov prania pri správnom používaní. 

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE ČISTENIE: VIENNA 

 Rozliate kvapaliny vyčistite ihneď po ich vzniku papierovou utierkou alebo utierkou 

z mikrovlákien. 

 Nepoužívajte žehličku. 

 Nepoužívajte prípravky na starostlivosť o ekokožu na báze petroleja alebo prípravky 

obsahujúce amoniak, rozpúšťadlá a bielidlo. 

 Ekokoža nesmie byť vystavená nadmernej vlhkosti a prachu. 

 Vyhnite sa zašpineniu produktu. Starostlivosť o kožu sa musí vykonávať každých 4 – 6 

mesiacov použitím vhodných prípravkov. Dobre udržiavaná ekokoža je odolnejšia voči 

nečistotám.  

 Ekokoža nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu (môže dôjsť k zmene farby). 

 Neumiestňujte nábytok do vzdialenosti menšej ako 1 m od zdrojov tepla, akými sú radiátory, 

sporáky, rúry a i.. Neklaďte na nábytok horúce predmety. 

 

 

 

 


