RADY JAK PEČOVAT O VAŠE NOVÉ KOBERCE

MŮŽETE POUŽÍT VYSAVAČ JIŽ OD PRVNÍHO DNE
Výrobce doporučuje vysávání hned od prvního dne. Tím se zbavíte zbytků vláken,
které zůstaly v koberci při výrobě a získáte jasnější vzhled a hlubší tón barev.

DROBNÉ ZBYTKY MATERIÁLU
Je nutno počítat s tím, že nový vlněný koberec vždy ztratí nějaký vlas. V prvním
roce užívání může vlněný koberec ztratit určitý objem- množství vlákna. Jde o
normální jev a není důvod k obavám. Čím má koberec delší vlas, tím je volných
vláken na začátku více. Jak jsme již řekli, doporučujeme odstranit tyto kousky
hned na začátku vysátím. Na koberce s vysokým vlasem nepoužívejte rotační
hlavici!
Pokud objevíte povytažený vlas, nikdy ho nevytahujte, ale zastřihněte jej s výškou
vlasu na koberci.

BLEDNUTÍ BARVY
U koberců stejně jako u ostatních textilií se může postupně projevit blednutí barev.
Je to běžný jev. Jako prevenci doporučujeme otáčet pravidelně jednou za 6 měsíců
koberec o 180 stupňů a nevystavovat přímému slunečnímu záření.

SKVRNY
Když váš koberec potřebuje vyčistit, je nejlepší, vyhledat profesionální
čistírnu.
K odstranění skvrn můžete použit tyto rady:
1. Vždycky odstraňte skvrny co nejrychleji.
2. Za pomoci lžíce odstraňte co největší množství nahromaděné hmoty.
Pracujte od kraje směrem do středu tak, abyste zabránili zvětšování skvrny.
3. Poté vyčistěte skvrnu houbou nebo savým papírem. Snažte se odstranit co
nejvíce tekutiny.
4. V každém případě se zdržte jakéhokoli vyškrabávání. To by mohlo vážně
pozměnit vzhled vašeho koberce na čištěných místech.
5. Ve většině případů bude po tomto postupu možné odstranit skvrnu vlažnou
vodou, případně čistidlem na koberce.
6. Snažte se udržovat skvrnu co nejsušší, pokud byste ji namočili příliš, může
voda zanechat na koberci skvrny.
7. V případě použití koncentrovaných čistidel doporučujeme nejdříve je
vyzkoušet na místě, které není na první pohled patrné – to pro případ, pokud
by chemikálie ovlivnila barvu koberce.
8. Některé skvrny jako třeba víno, káva a rybíz lze velice těžce odstranit,
pokud nejsou vyčištěny okamžitě.
9. Specializované čistírny dokáží nabídnout sortiment čistidel, jejich použití je
však nejlepší ponechat profesionálům. V případě velkých skvrn proto
doporučujeme vyhledat pomoc odborníků.
10. V našem obchodě vám můžeme nabídnout S.O.S. krabičku obsahující čtyři
profesionální čističe na více než dvacet druhů znečištění vašich koberců.
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