
K údržbě koženkových potahů doporučujeme 
používat pouze kvalitní a pro daný typ potahu 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 otřít 
prachové částice. Kompletní čištění pak provádějte 
(dle intenzity užívání) 1-2x  za rok. Případné vzniklé 
skvrny odstraňujte ihned po jejich vzniku!

Na židli  nikdy nepokládejte noviny, časopisy nebo 
vlhké prádlo. Textilní a novinové barvivo může 
proniknout a zabarvit povrch koženky.

Nevystavujte židli přímému slunečnímu záření nebo 
jinému silnému zdroji světla! Předejdete tím změně 
odstínů barvy potahu.

Neumisťujte židli do vlhkého prostředí ani  příliš 
blízko k radiátoru nebo jinému zdroji  tepla. Minimální 
doporučená vzdálenost židle od tepelného zdroje je 
30 cm.

Chraňte sedadlo před domácími mazlíčky. Jejich 
drápky, sliny a tělní výměšky mohou povrch židle 
poškodit.

Vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty, jako jsou 
například opasky nebo kovové doplňky kalhot. 
Dbejte opatrnosti také v blízkosti ostrých rohů stolů 
a jiného nábytku.

ÚDRŽBA KOŽENKOVÝCH POTAHŮ TIPY PRO ÚDRŽBU

- agresivní chemické čističe
- brusné pasty a čistidla na obuv
- tvrdé mechanické kartáče
- rozpouštědla a chemikálie
- přípravky na nádobí a koberce
- čistidla na bázi alkoholu

NA POTAHY NIKDY NEPOUŽÍVEJTE!

Pravidelným čištěním a údržbou výrazně prodloužíte estetický vzhled 
Vašich sedadel a jejich životnost.

PÍSTY doporučujeme prostříknout alespoň 1-2x  ročně silikonovým 
olejem ve spreji.

U PODRUČEK a dalších mechanických dílů pravidelně 
dotahujte šrouby a matice.

Vinet - čistící sprej na plasty a koženky. Vhodný na všechny 
nečalouněné plastové plochy, plastové kříže a rovněž 
koženkové potahy řady KX 30-38, KX 40-48 a RX 01. Dobře 
čistí a zároveň leští.

KOŽENKOVÉ POTAHY A UMĚLÁ KŮŽE
Koženkové a omyvatelné potahy řady KX a umělé kůže (RX) lze 
čistit omytím jemným mýdlovým nebo saponátovým roztokem nebo 
pěnou. Silné skvrny lze opatrně odstranit pomocí výše zmíněného 
čističe Vinet nebo jiným vhodným čističem na koženky.

Čistič koženek (bezalkoholový čistící prostředek) 
zabraňuje popraskání a vysoušení, čistí od krve, 
šmouh, fleků a zároveň koženku ošetřuje. Obsah 0,5 
litru s praktickým mechanickým rozprašovačem.

DŘEVĚNÉ POVRCHY  chraňte proti  podření a otírejte 
čistým měkkým hadříkem, popř. č ist ícími a 
impregnačními neagresivními  prostedky, určenými pro 
dřevěný lakovaný nábytek.
Poliboy Sprej - intenzivní čistič vhodný na všechny druhy 
povrchově upraveného dřeva a různé porézní povrchy. Šetrně 
čistí, ošetřuje a chrání. 



Glattleder Pflegeset Mild
Čiistící sada pro pravidelnou údržbu přírodní 
barvené kůže.

Glattleder Pflegeset Stark
Čistící sada určená pro jednorázové čištění silně 
znečištěné barvené kůže. 

Antique Look Leather Care Kit
Čistící sada určená pro pravidelnou údržbu přírodní 
kůže s dvoutónovým efektem.

Entfarber-Stift
Přípravek určený k odstraňování skvrn od textilního 
a novinového barviva z povrchu barvených kůží.

Wet Wipe Pro
Vlhčené ubrousky určené pro rychlé a snadné 
odstranění běžných nečistot, skvrn a prachu.

Colour Stop
Impregnační prostředek určený na ochranu 
světlých kůží před textilním a novinovým barvivem.

Doporučené čistící přípravky na kožené potahy:

- agresivní chemické čističe
- brusné pasty a čistidla na obuv
- tvrdé mechanické kartáče

- rozpouštědla a chemikálie
- přípravky na nádobí a koberce
- čistidla na bázi alkoholu

NA POTAHY NIKDY NEPOUŽÍVEJTE!

Pravidelným čištěním a údržbou výrazně prodloužíte estetický vzhled 
Vašich sedadel a jejich životnost.

DŘEVĚNÉ POVRCHY  chraňte proti  podření a otírejte 
čistým měkkým hadříkem, popř. č ist ícími a 
impregnačními prostedky, určenými pro dřevěný 
lakovaný nábytek.
Poliboy Sprej - intenzivní čistič vhodný na všechny druhy 
povrchově upraveného dřeva a různé porézní povrchy. Šetrně 
čistí, ošetřuje a chrání. 

PÍSTY doporučujeme prostříknout alespoň 1-2x  ročně silikonovým 
olejem ve spreji. U PODRUČEK a dalších mechanických dílů 
pravidelně dotahujte šrouby a matice.

ÚDRŽBA KOŽENÝCH POTAHŮ

K údržbě koženého potahu doporučujeme používat 
pouze kvalitní a pro daný typ kůže určené přípravky. 
Použitím nevhodného prostředku nebo jiné 
chemikálie můžete kožený povrch závažně a 
nenávratně poškodit! Před aplikací jakéhokoliv 
prostředku na kůži, proveďte vždy zkoušku na méně 
viditelném místě.

Pravidelná údržba výrazně prodlužuje životnost kůže! 
Proto Vám doporučujeme jednou týdně utírat 
vlhčenými ubrousky prachové částice. Kompletní 
čištění a impregnaci pak provádějte (dle intenzity 
užívání) 2-4x  za rok. Případné vzniklé skvrny 
odstraňujte ihned po jejich vzniku!

Na kožené čalounění nikdy nepokládejte noviny, 
časopisy nebo vlhké prádlo. Textilní a novinové 
barvivo může proniknout a zabarvit povrch kůže.

Nevystavujte kůži přímému slunečnímu záření nebo 
jinému silnému zdroji světla! Předejdete tím změně 
odstínů barvy kůže.

Neumisťujte kožený nábytek příliš  blízko k radiátoru 
nebo jinému zdroji tepla. Minimální doporučená 
vzdálenost od tepelného zdroje je 30 cm.

Chraňte Váš kožený nábytek před domácími 
mazlíčky. Jejich drápky, sliny a tělní výměšky mohou 
povrch kůže poškodit.

Vyvarujte se kontaktu kůže s ostrými předměty, jako 
jsou například opasky nebo kovové doplňky kalhot. 
Kůže je velmi odolná, ale ne proti nečekaným 
událostem a poškození.

TIPY NA ČIŠTĚNÍ KŮŽE



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 židli  nikdy nepokládejte noviny, časopisy nebo 
vlhké prádlo. Textilní a novinové barvivo může 
proniknout a zabarvit povrch látky.

Nevystavujte židli přímému slunečnímu záření nebo 
jinému silnému zdroji světla! Předejdete tím změně 
odstínů barvy potahu.

Neumisťujte židli do vlhkého prostředí ani  příliš 
blízko k radiátoru nebo jinému zdroji  tepla. Minimální 
doporučená vzdálenost židle od tepelného zdroje je 
30 cm.

Chraňte sedadlo před domácími mazlíčky. Jejich 
drápky, sliny a tělní výměšky mohou povrch židle 
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.

TIPY PRO ÚDRŽBU

- agresivní chemické čističe
- brusné pasty a čistidla na obuv
- tvrdé mechanické kartáče
- rozpouštědla a chemikálie
- přípravky na nádobí

NA POTAHY NIKDY NEPOUŽÍVEJTE!

Pravidelným čištěním a údržbou výrazně prodloužíte estetický vzhled 
Vašich sedadel a jejich životnost.

DŘEVĚNÉ POVRCHY chraňte proti podření a otírejte 
čistým měkkým hadříkem, popř. č ist ícími a 
impregnačními neagresivními  prostedky, určenými pro 
dřevěný lakovaný nábytek.
Poliboy Sprej - intenzivní čistič na dřevěný nábytek má vysoký 
podíl přírodních látek, biologickou odbouratelnost výrobků a 
nepoužívání složek škodlivých lidskému zdraví a životnímu 
prostředí. Vhodný na všechny druhy povrchově upraveného 
dřeva a různé porézní povrchy. Šetrně čistí a ošetřuje a chrání. 

PÍSTY doporučujeme prostříknout alespoň 1-2x  ročně silikonovým 
olejem ve spreji.
U PODRUČEK a dalších mechanických dílů pravidelně dotahujte 
šrouby a matice.

PLASTOVÉ POVRCHY otírejte měkkým čistým 
hadříkem, popř. udržujte neagresivními prostředky.
Vinet - čistící sprej na plasty a koženky. Vhodný na všechny 
nečalouněné plastové plochy, plastové kříže a rovněž 
koženkové potahy řady KX 30-38, KX 40-48 a RX 01. Dobře 
čistí a zároveň leští.

Látkové potahy doporučujeme pouze šamponovat vhodným čistícím 
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!

ÚDRŽBA LÁTKOVÝCH POTAHŮ


