
NÁVOD NA ČISTENIE SMARTSTRAND KOBERCOV 

 

PREVENCIA:  

Znečistenie (špina, prach a abrazívne látky) sú najväčšou hrozbou pre koberec. Dôrazne odporúčame 

použitie čistiacich zón vo vstupnej oblasti, aby sa Váš koberec zachoval v čo najlepšom stave čo 

najdhlšie. Čistiace zóny by mali byť pravidelne čistené, aby sa nestali zdrojom znečistenia. Vstupná 

rohož by mala byť dlhá aspoň na 2-3 kroky.  

VYSÁVANIE:  

Väčšina nečistôt v koberci, dokonca aj prach, má podobu tvrdej častice a voči vlasu koberca sú tak drsné 

ako napríklad brúsny papier. Najlepším spôsobom ako predĺžiť životnosť Vášho koberca je pravidelné 

vysávanie aspoň raz týždenne a dokonca denne v oblastiach so strednou až vysokou záťažou. Čím viac 

sa koberec používa, tým viac sa aj musí vysávať. Dajte však pozor na to, že niektoré vysávače môžu byť 

agresívne na vlas koberca a môže dôjsť k poškodeniu povrchu koberca. Pre koberce so strihaným 

vlasom odporúčame použiť vertikálny vysávač s valcom, na ktorom sú štetiny alebo vysávač 

s elektrickou kefou. Výnimkou sú však koberce s uzlíkovým vlasom, „shaggy“ koberce a mäkké kvality, 

pretože použitím rotačnej kefy sa môžu opotrebovať. Pre koberce s uzlíkovým vlasom je najlepšie 

použiť vysávač bez kief alebo vertikálny vysávač so zdvihnutými alebo vypnutými kefami.  

Nastavenie výšky kefy je rozhodujúce a je správne, keď je kefa v kontakte s vlasom len natoľko, že 

koberec ľahko vibruje. Kefy udržujte čisté, vymeňte ich, keď sú opotrebované a postupujte podľa 

inštrukcií výrobcu.  

POSTUP ČISTENIA:  

1. 

Tekuté škvrny vysušte suchou, bielou, absorpčnou handrou alebo obyčajným papierovým obrúskom. 

Aby sa zabránilo rozšíreniu škvrny, pracujte od okrajov škvrny smerom do vnútra. Pokračujte, až kým 

handra alebo obrúsok nebudú bez ďalších fľakov.  

Pri škvrnách od jedla alebo iných netekutých látok začnite jemne oškrabávať škvrnu s lyžicou alebo 

čepeľou noža (najlepšie tupým nožom) a potom škvrnu vysávajte, až kým úplne nezmizne.  

2. 

Použite novú čistú handru a navlhčite ju vlažnou vodou. Opäť pracujte od okrajov škvrny smerom do 

vnútra.  

Poznámka: Nenechajte koberec príliš navlhnúť a nikdy nekráčajte po vyčistenej časti skôr, ako je úplne 

suchá.  

 



3. 

V závislosti od povahy a intenzity škvrny sa môže vyžadovať použitie mierneho bežného čistiaceho 

prostriedku. Čistiaci prostriedok naneste na navlhčenú handru a škvrnu čistite od jej okrajov smerom do 

vnútra.  

4. 

Opakujte kroky 2 až 4, až kým sa škvrna úplne neodstráni.  

 

                  

      PREDTÝM                 POTOM          PREDTÝM                     POTOM 

        (červené víno/pomarančový džús)      (horčica/káva) 

 

Tieto pokyny týkajúce sa čistenia a údržby boli vypracované po konzultácii s výrobcom podlahových 

krytín.  
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