
kg
110kg120kg

General Care:
*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.
Pokyny k ošetřování:
*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu
*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.
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Useful tips:

Leather care
Leather furniture is usually made of matt or 
silk-dyed, surface-dyed cow leather.
Contamination can be removed easily with a 
vacuum cleaner. Light impurities can be 
pigmented smooth leather with a soft, damp 
cloth remove, this applies: the sooner, the 
better!If this does not work, a commercially 
available leather cleaner can be used. Each 
leather every three to four months should be 
treated initially with a leather cleaner, then 
with a cleaning agent. The care it always thin 
up and pull a let (please application indicated 
the cleaner note).
So bright leather is not discoloured with pieces 
of clothing, it can be treated in the first three 
years at regular intervals 
(about two or three times a year) with a 
leather seal.
Avoid direct sunlight and intense heat.

Leather 

Kožený nábytek je většinou vyroben z 
povrchově barvené hovězí usně. 
Zašpinění může být snadno odstraněno 
vysavačem. Drobné znečištění kůže můžete 
odstranit vlhkým hadříkem. Zde platí pravidlo: 
„čím dříve, tím lépe“!
Pokud se vám to nepodaří, je možné použít 
přípravky na čištění kůže.
Každá kůže by měla být každé 3 až 4 měsíce 
odborně čištěna za použití odpovídajícího 
přípravku. Při čištění dodržujte postup 
předepsaný výrobcem čističe kůže. Pokud 
kůže není obarvena od oblečení postačí v 
prvních třech letech pouze pravidelné čištění 
(2-3x za rok) přípravkem na kůži. Vyhněte se 
přímému slunečnímu záření a intensivnímu 
teplu. 

Kožený

Starosť o kožu 

Užitečné: Užitečné rady :

Kožený

 
Kožený nábytek je většinou vyroben z 
povrchově barvené hovězí usně.  
Zašpinění může být snadno odstraněno 
vysavačem.  Drobné znečištění kůže 
můžete odstranit vlhkým hadříkem. Zde 
platí pravidlo: „čím dříve, tím lépe“! 
Pokud se vám to nepodaří, je možné 
použít přípravky na čištění kůže. 
Každá kůže by měla být každé 3 až 4 
měsíce odborně čištěna za použití 
odpovídajícího přípravku. Při čištění 
dodržujte postup předepsaný výrobcem 
čističe kůže. Pokud kůže není obarvena 
od oblečení postačí 
v prvních třech letech pouze pravidelné 
čištění (2-3x za rok) přípravkem na kůži.  
Vyhněte se přímému slunečnímu záření 
a intensivnímu teplu.  

Starost o kůži
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