NANOVEL

TM

5 let záruky snadné údržby potahu.
Vlákna této látky jsou opatřena
ochrannou vrstvou NANOVELTM, která je
chrání před pronikáním nečistot do
hmoty vlákna a současně způsobuje
vodo-odpudivý efekt, takže ani káva, ani
víno
nepronikne
dovnitř
textilní
struktury.
NANOVELTM tak zásadním způsobem
ulehčuje údržbu čalounění, neboť téměř
všechny nečistoty lze velmi snadno
odstranit. K čištění látky postačí i pouhá
čistá voda.
NANOVELTM ochrana vlákna splňuje
veškeré požadavky, které lze klást na
špičkovou „nešpinivou“ úpravu a je
natolik dokonalá, že výrobce na ni
poskytuje 5-ti letou záruku.
Aby Váš Vám Váš nový nábytek déle vydržel a zůstal vždy krásný, doporučujeme pravidelné čištění,
zejména pak vysávání čalounění. Nepoužívejte však hlavice s rotačními kartáči.
Největším škůdcem potahu je obyčejný prach usazující se hluboko v textilní struktuře. Při běžném vysávání
zpravidla dochází k odstranění prachu pouze z povrchu látky, proto výrobci doporučují alespoň 1x ročně
vyčisti čalounění extraktorem – speciálním vysavačem, který vstříkne vodu pod tlakem dostatečně hluboko
a okamžitě ji odsaje i s prachovými částicemi. Díky speciální konstrukci této látky kapaliny nepronikají do
spodních vrstev čalounění, takže není třeba se bát protečení vody skrz látku.
Snadnou údržbu oceníte především v případě místního znečištění: sypké suché nečistoty vysajte
vysavačem, zbytky potravin odstraňte pomocí lžičky nebo tupou stranou nože, tekutiny odsajte papírovou
utěrkou. Zbylé znečištění navlhčete rozstřikovačem čistou vodou a odsajte suchým čistým praným
hadříkem, jemnou houbou nebo papírovou utěrkou. Povrch látky nedřete, ale mírným tlakem odsávejte,
případně jemně otírejte od kraje skvrny k jejímu středu. Těmito postupy lze z potahu odstranit téměř
všechna běžná znečištění, je však třeba nečistoty odstraňovat ihned. K ještě účinnějšímu a snazšímu
čištění potahu lze použít roztok neutrálního detergentu, případně roztok jádrového mýdla na praní. V tom
případě po vyčištění skvrny ještě několikrát čištěné místo navlhčete čistou vodu a tu odsajte papírovou
utěrkou, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na bázi
organických rozpouštědel včetně lihu a ani kosmetická mýdla!!!
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