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KOBERCE PVC PLÁVAJÚCE PODLAHY
Údržba a inštalácia kobercov (metráž i kusové)
Údržba syntetických kobercov (metráž i kusové)
Syntetické koberce strihané a slučkové udržiavame pravidelným vysávaním - zbavíme ich dokonale
prachu a mechanických nečistôt. Koberce šampónujeme -nepremáčame. Možno použiť aj suché
čistenie (prášok). Strojové čistenie používame v prípade, ak je koberec celoplošne nalepený.
UPOZORNENIE: Na čistenie kobercov nikdy nepoužívajte chlornanové prípravky (SAVO).
Na koberci môžu vzniknúť odfarbené miesta a poškodenie je nevratné.
Údržba vlnených, akrylových a hodvábnych kobercov (metráž a kusové)
Bežnú údržbu vykonávajte vysávačom. Pravidelným vysávaním postupne odstránite prípadná tzv.
plávajúce vlákna, ktoré nie sú vplyvom výrobnej technológie zakotvené vo vnútri vlasovej priadze.
Uvolňovanie týchto vlákien je prirodzenou prechodnou vlastnosťou kobercov z prírodných strižových komponentov a po určitej dobe závislej na intenzite používania ustane. V prípade výskytu
žmoliek (tj. drobných vlasových guličiek) možno tieto ľahko v úrovni vlasového povrchu odstrihnúť.
Dôkladnejšie čistenie vykonávajte výhradne pomocou suchej peny alebo prášku! Hodvábne koberce čistíme výhradne pomocou prášku!
Viskózové koberce kusové
Bežnú údržbu vykonávajte vysávačom. Pravidelným vysávaním postupne odstránite prípadné tzv.
plávajúce vlákna, ktoré nie sú vplyvom výrobnej technológie ukotvené vo vnútri priadze. Vodou s teplotou do 30°C a jemným mydlom (po vypraní učešte vlas jedným smerom mäkkou kefkou a usušte).
Suché čistenie je povolené.
Zameranie miestnosti
Miestnosť meriame vždy v najširšom a najdlhšom bode. Ak si neviete rady, odborný personál v predajni Vám rád poradí, ako správne miestnosť zamerať, prípadne akú šírku koberca zvoliť.
Inštalácia koberca v miestnosti
Podlahovinu pokladáme len na rovný, suchý, pevný a čistý povrch bez trhlín a medzier, zbavený
všetkých nečistôt a mastnoty. Podklad penetrujeme vhodným penetračným prípravkom a ak sa
na podklade vyskytujú nerovnosti, nivelizujeme. Po riadnom zaschnutí nivelizácie koberec
celoplošne nalepíme.

Údržba PVC, linolea, kaučuku, prírodného a umelého kameňa
Bežnú údržbu vykonávame umývaním vlaž. vodou s prídavkom vhodného čistiaceho prostriedku,
ktorý je pre jednotlivé podlahoviny určený. Pre zvýšenie úžitkových vlastností PVC, linolea, a i.,
môžete použiť prostriedok, ktorý vytvára protišmykový, hodvábne matný al. lesklý ochranný ﬁlm,
čím chránite podlahovinu a predlžujete jej životnosť.
Zameranie miestnosti
Miestnosť meriame vždy v najširšom a najdlhšom bode. Ak si neviete rady, odborný personál v predajne Vám rád poradí, ako správne miestnosť zamerať, prípadne akú šírku podlahoviny zvoliť.
Inštalácia podlahovín v miestnosti
Podlahovinu pokladáme len na rovný, suchý, pevný a čistý povrch bez trhlín a medzier, zbavený
všetkých nečistôt a mastnoty. Podklad penetrujeme vhodným penetračným prípravkom a ak sa
na podklade vyskytujú nerovnosti, nivelizujeme. Po riadnom zaschnutí nivelizácie podlahovinu celoplošne nailepíme.
Údržba dreva, korku a laminátových podláh
Údržba drevených a korkových podláh
Životnosť a estetický vzhľad podlahových krytín závisí predovšetkým na pravidelnom čistení,
pričom pravidelnosť údržby je závislá na miere zaťaženia. V záujme zachovania bezchybného
stavu drevených podláh doporučujeme pravidelné denné čistenie a periodické ošetrenie. Pred
prípadným mechanickým poškodením drevené podlahy je nutné mobilný nábytok (stoličky,
stôl ..) ochrániť príslušnými podložkami. Dennú údržbu vykonávame zametaním alebo vysávaním.
Na umývanie a ošetrovanie drevenej podlahy používame prípravky, ktoré sú na tento typ podláh určené.
Údržba laminátových podláh
Všetku nečistotu a prach odstráňte pomocou mäkkej kefky alebo vysávača s mäkkou násadou
na parkety. Podlahu utrite suchou prachovkou a zvyšky nečistôt odstráňte pomocou prostriedkov
vhodných na laminát. Podlahu čistite dobre vyžmýkanou vlhkou handričkou v smere dosiek
dlhými a plynulými pohybmi po celej ploche podlahy. Pred prípadným mechanickým poškodením
laminátové podlahy je nutné mobilný nábytok (stoličky, stôl ...) ochrániť príslušnými podložkami.
Dennú údržbu vykonávame zametaním alebo vysávaním. Na umývanie a ošetrovanie laminátovej
podlahy používame prípravky, ktoré sú na tento typ podláh určené.
Pozn.: Pre drevené, korkové a laminátové podlahy je nevyhnutné zamedziť styku s pieskom,
štrkom a látkami ako sú napr. olej alebo asfalt.
Zameranie miestnosti
Miestnosť meriame vždy v najširšom a najdlhšom bode. Ak si neviete rady, odborný personál predajne Vám rád pomôže spočítať prípadnú spotrebu drevenej, korkovej alebo laminátovej podlahy.
Väčšinou sa počíta s navýšením 5 -10% na celú plochu miestnosti (nie je to však pravidlom).
Odber materiálu je vždy na celé balenie.
Inštalácia podlahovín v miestnosti
Podlahu pokladáme len na rovný, suchý, pevný a čistý povrch bez trhlín a medzier, zbavený
všetkých nečistôt a mastnoty. S inštaláciou podlahy postupujeme podľa návodu na obale balenia.

