
	 Seznámení

	 Sedací	 souprava	 je	 výrobek	 s	 vysokým	 podílem	 ruční	 práce.	 Je	 složena	 	 obvykle	 z	
dřevěné	či	kovové	kostry,	měkkých	výplňových	materiálů	a	kvalitních	potahových	látek	či	kůží.	
Ruční	práce	a	zákazníkem	zvolený	materiál	dává	každé	soupravě	značku	originality	a	 luxusu.	
Použité	 materiály	 jsou	 testovány	 v	 akreditovaných	 zkušebnách	 a	 splňují	 parametry	 a	 normy	
doporučené	pro	čalounění	používaná	v	domácnosti.	

	 Výběr	a	nákup

	 Sedací	nábytek	je	v	dnešní	době	důležitým	prvkem	domácnosti,	je	základem		domácího	
života.	Nejen,	že	na	něm	relaxujeme	po	práci,	popíjíme	kávu,	diskutujeme	s	přáteli,	hrajeme	si	
s	dětmi	a	lenošíme	ať	s	knihou	nebo	jen	tak	u	televize,	často	slouží	také	jako	lůžko	pro	hosty,	
někdy	i	jako	řešení	trvalého	spaní.	Proto	bychom	tomuto	vybavení	bytu	měli	věnovat	obzvláště	
zvýšenou	pozornost.	A	to	jak	při	jeho	výběru,	tak	i	při	péči	a	údržbě.

	 Pokud	vybíráme	sedací	soupravu,	to	první,	co	nás	musí	zajímat,	je	tvar.	Od	klasické	ses-
tavy	ve	složení	pohovka	a	dvě	křesla	(3+1+1),	přes	rohovou	sedačku	až	po	dnes	oblíbené	řešení	
dvojsedák/dlouhé	 křeslo.	 Při	 výběru	 uvažujeme	 nejen	 o	 	 tvaru,	 ale	 i	 	 o	 rozměrech.	 Robustní	
sedačka,	 která	 zabere	 víc	 jak	 polovinu	 místnosti,	 nebude	 ani	 pastvou	 pro	 oko,	 natož	 účelná.	
Proplétat	se	kolem	takového	monstra	v	malém	bytě	Vám	nebude	rozhodně	dělat	radost.		Před	
výběrem	nezapomeňte	přeměřit	i	stavební	otvory	a	výtah.		Zakoupit	krásnou	sedací	soupravu,	
kterou	poté	nedostanete	do	interiéru,	není	nic	příjemného.

	 Již	máme	vybranou	dispozici,	nyní	je	tu	otázka	materiálu.	Ten	se	dá	rozdělit	na	tři	základní	
skupiny:	látkové	sedačky,	sedačky	z	kůží	a	produkty	z	koženky	nebo	ekokůže.

	 Látková	sedačka	nezklame,	velký	výběr	čalounických	látek	s	různými	vzory	a	materiály	
umožní,	abyste	byli	spokojeni.	Dbejte	na	tzv.	počet	otáček	(test	Martindale),	kterých	zmíněná	
čalounická	látka	dosáhne,	než	se	opotřebí.	Tento	údaj	by	měl	být	u	kvalitního	výrobku	vždy	k	
dispozici.

	 Nevýhodou	 bývalo	 horší	 udržování,	 ale	 dnes	 je	 v	 prodeji	 řada	 kvalitních	 čističů,	 které	
šetrně	čalounění	vyčistí	i	po	nehodě	s červeným	vínem	nebo	kávou.

	 Kožená	sedačka,		pokud	je	skutečně	kvalitní,	nám	vydrží	velmi	dlouho,	snadno	se	udržuje	
a	dodává	eleganci	našemu	obydlí.	Někomu	však	může	připadat	studeně	a	naopak	v	parném	létě	
se	lepí	na	nahé	tělo.	Názor	ochránců	zvířat	tu	není	na	místě.	Naprostá	většina	usní	pro	výrobu	
je	 vedlejším	 produktem	 masného	 průmyslu,	 který	 vše	 	 zpracovává	 bezezbytku	 na	 rozdíl	 od	
kožešinových	zvířat	…	U	kůže	je	však	velmi	důležité	dbát	na	kvalitu	zpracování,	levné	sedačky	
trpí	 občas	 špatným	 probarvením	 a	 nestejnoměrnou	 tloušťkou	 materiálu.	 Proto	 za	 skutečně	
kvalitní	sedačku	z	kůže	zaplatíte	řádově	víc	než	za	látku.

	 Komu	se	elegance	kůže	líbí,	avšak	finančně	si	nemůže	nebo	nechce	dovolit	takové	vy-
dání,	sahá	po	kožence.	Ta,	s	přimhouřenýma	očima,	skutečně	připomíná	pravou	kůži,	ale	je	to	
stále	náhražka.	Výborně	a	minimálně	se	však	udržuje.	Její	životnost	je	však	oproti	kůži	opravdu	
nízká.

	 Posledním	klíčem	k	správnému	výběru	sedací	soupravy	je	rozhodnutí,	zda	se	bude	jed-
nat	o	pevný	solitér	nebo	o	element	s	polohováním	opěrek	zad	a	podobně,	či	zda	trváme	na	
rozkládací	verzi.	U	nerozkládací	verze	již	není	co	řešit.	Dnes	velmi	populární	jsou	sestavy	s	polo-
hováním	zádové	opěry,	opěrky	hlavy	nebo	výsuvným	podnožníkem,	s	těmito	systémy	se	váže	
vyšší	cena	i	vyšší	komfort.

	 Převzetí	zboží

	 Vyžadujte	od	svého	prodejce	řádně	vyplněné	doklady	od	zboží,	prodejku	a	záruční	list.	
Při	převzetí	si	důkladně	zkontrolujte	dodané	zboží,	zda	není	mechanicky	poškozeno.	Uvědomte	
si,	že	podepsáním	dodacího	 listu	přebíráte	veškerou	zodpovědnost	za	poškození	výrobku	 i	v	
případě,	že	svého	práva	na	kontrolu	zboží	nevyužijete.	Reklamace	takových	škod	uplatněné	až	
po	převzetí	nejsou	oprávněné.

	 Stěhování

	 Největším	 rizikem	 pro	 Vaši	 sedačku	 je	 stěhování	 a	 manipulace.	 Tyto	 činnosti	 tedy	
provádějte	 velmi	 opatrně,	 zajistěte	 si	 dostatečný	 počet	 náležitě	 způsobilých	 osob	 a	
nepřeceňujte	 své	 síly.	 Všechny	 expedované	 sedačky	 jsou	 zabalené	 v	 ochranné	 fólii.	 Pokud	
kontrola	při	převzetí	probíhá	v	prodejně	a	sedačka	 je	následně	expedována	do	místa	určení,	
je	třeba	jí	do	obalů	opět	zabalit.	Sedačky	jsou	navrženy	tak,	aby	prošly	80cm	širokými	dveřmi,	
nicméně	je	nutné,	aby	za	nimi	bylo	místo	k	protočení	pohovky.	Při	protáčení	pohovky	dveřmi	

zajistěte,	aby	neležela	celou	vahou	na	bočnici,	velmi	snadno	dojde	k	sedření	potahové	látky	i	
přes	ochrannou	fólii.

	 Pokyny	pro	správné	umístění	a	pro	ošetřování	potahových	materiálů

	 Rozmístění	v	interiéru

Po	umístění	zboží	na	místo,	které	jste	pro	ně	zvolili,	zkontrolujte,	zda	se	jednotlivé	díly	nehoup-
ou.	Pokud	k	tomu	dojde,	zkuste	posunovat	jednotlivé	díly	na	jiné	místo,	dokud	nenaleznete	
kýženou	 rovinu	 nebo	 podložte	 nožičky	 filcovou	 podložkou,	 která	 je	 k	 dostání	 v	 obchodech	
s	bytovými	doplňky.	Tyto	podložky	rozhodně	použijte	v	případě,	že	máte	dřevěnou	nebo	ko-
rkovou	lakovanou	podlahu,	abyste	zabránili	klouzání	jednotlivých	dílů	a	poškození	podlahy.	
Rovněž	kolečka	rozkládacích	mechanizmů	mohou	podlahu	poškodit.	

Radiátory	 ústředního	 topení	 musí	 být	 vzdáleny	 minimálně	 30	 cm	 od	 čalouněné	 sedačky.	
Neumísťujte	sedací	soupravu	na	místa,	kam	dopadá	přímé	sluneční	světlo,	dochází	ke	změně	
barevnosti	 potahových	 látek.	 Zvláště	 tmavší	 přírodní	 materiály	 jsou	 na	 přímé	 světlo	 velmi	
citlivé.	Pokud	máte	hladkou	podlahu,	zabezpečte	zejména	rohové	a	funkční	díly	proti	posunu,		
aby	nedošlo	k	deformaci	nábytkové	kostry,	která	se	projeví	vrzáním	nebo	ztrátou	funkčnosti	
rozkládacího	lůžka.	Z	vyhnutých	kolejnic	jednoduše	vypadne

	 Potahové	látky

	 	Nábytek	potažený	látkou	vyžaduje	pravidelné	ošetřování	a	čištění,	neboť	tím	se	výrazně	
prodlouží	životnost	potahu.	Potahové	látky	ošetřujte	pouze	k tomu	určenými	prostředky	zak-
oupenými	v	drogistických	prodejnách.	Ve	většině	případů	však	postačí	vlažná	mýdlová	voda.	
Při	čištění	používejte	měkkou	houbu	či	šamponovací	hubici,	nikdy	nesmí	dojít	k	celkovému	
smočení	látky.	Před	vlastním	čištěním	vyzkoušejte	čisticí	prostředek	na	skrytém	místě	potahu,	
abyste	zjistili,	zda	nezpůsobí	skvrny.	Při	čištění	je	nutné	dodržovat	postup	předepsaný	výrob-
cem	 čisticího	 prostředku.	 Skvrny	 vzniklé	 např.	 politím	 je	 nutné	 okamžitě	 odstranit.	 Mokré	
skvrny	 netřete,	 pouze	 odsávejte	 přikládáním	 čistých	 bílých	 hadříků	 či	 papírových	 utěrek.	
Potahy	 polštářů	 nejsou	 určeny	 pro	 praní	 v	 pračce.	Tkaninu	 nečistěte	 kartáči	 s	 drsným	 pov-
rchem.	 Při	 čištění	 nepoužívejte	 benzínový	 čistič.	 Chraňte	 tkaninu	 před	 ostrými	 předměty	
(nýty	kalhot,	 tvrdé	švy,	apod.)	či	drápky	domácích	zvířat.	Na	tkaninu	nepůsobí	příznivě	vys-
oká	 prašnost.	 Prach	 je	 třeba	 odstraňovat	 pravidelným	 vysáváním	 hubicí	 bez	 kartáče.	 Přímé	
sluneční	světlo	škodí	jak	textilním	vláknům,	tak	i	barvám,	proto	Vám	doporučujeme	používání	
závěsů,	markýz,	žaluzií	apod.,	abyste	zabránili	vystavení	nábytku	přímému	slunečnímu	světlu.	I	
když	dnešní	potahové	látky	mají	vysokou	odolnost	vůči	světlu,	neexistuje	žádná	látka,	která	by	
snesla	trvale	přímé	sluneční	světlo,	aniž	by	vybledla.

	 Pokud	 mají	 křesla	 a	 pohovky	 volné	 polštáře,	 to	 znamená,	 že	 mají	 potahovou	 látku	 z	
obou	stran,	doporučujeme	Vám	 je	pravidelně	obracet,	aby	se	opotřebovávaly	stejnoměrně.	
Nepoužívejte	žádné	 lepivé	válečky	na	čištění,	kouzelné	prášky	ani	 impregnace.	Pokud	máte	
dřevěnou	nebo	jinou	hladkou	podlahu,	musíte	sedací	soupravu	čistit	o	něco	častěji	než	v	jiném	
prostředí,	protože	čalounění	je	jediné	místo,	kde	se	vířící	prach	bezpečně	zachytí.	Vysávejte	ho	
běžným	vysavačem	opatřeným	hladkou	hubicí	na	čalounění.

	 Při	 použití	 rozkládacího	 lůžka	 ho	 povlečte	 nebarveným	 prostěradlem.	 Použité	
lůžko	je	nutné	větrat	zhruba	stejnou	dobu,	 jakou	se	na	něm	spalo.	Je	to	zvláště	důležité	při	
několikadenním	 užívání.	V	 případě,	 že	 se	 bude	 lůžko	 takto	 využívat,	 dochází	 k	 extrémnímu	
namáhání	 	 potahu,	 jehož	 důsledkem	 je	 	 jeho	 vytahování.	 Působením	 potu	 může	 dojít	 ke	
změnám	jeho	barevnosti	a	k	estetické	újmě	sedačky.	To	se	týká	obecně	celé	kategorie	rozk-
ládacích	pohovek.	I	ta	nejdražší	látka	a	nejkvalitnější	kůže	se	zachová	stejně	jako	prostěradlo	
na	Vaší	posteli.	Proto	je	třeba	zvážit,	k	jakému	účelu	bude	náš	výrobek	sloužit.	V	případě,	že	se	
z	jakéhokoliv	důvodu	nevyhnete	nutnosti	dlouhodobě	lůžko	užívat,	doporučujeme	přikoupit	
cca	5	-	7	cm	silnou	matraci	a	tou	ložní	plochu	přikrýt.

	 Čalounické	usně

	 Ošetřování	kožených	sedacích	souprav	je	u	nás	velmi	podceňováno,	a	to	nejen	ze	stra-
ny	 spotřebitelů,	 ale	 i	 ze	 strany	 prodejců.	 Zákon	 na	 ochranu	 spotřebitele	 stanoví	 informační	
povinnost	 prodejce	 o	 ošetřování	 výrobku	 a	 jeho	 správném	 používání	 (např.	 nosnost)	 a	 na	
druhou	 stranu	 i	 povinnost	 spotřebitele	 dbát	 těchto	 zásad.	 Sedací	 souprava,	 jako	 náš	 denní	
společník,	 je	vystavena	-	ač	se	 to	nemusí	vždy	na	první	pohled	zdát	 -	vysokému	namáhání.	
Mezi	nejčastější	vzhledová	poškození	patří	skvrny	a	škrábance.	Každá	useň,	tedy	i	ta,	ze	které	
je	sedačka	vyrobena,	časem	ztrácí	své	přirozené	vlastnosti,	 jakými	 jsou	pružnost	a	vláčnost,	
čímž	 může	 dojít	 k	 jejímu	 popraskání	 a	 znehodnocení	 celého	 výrobku.	 Useň	 je	 proto	 nutné	
čas	od	času	„vyživovat“.	Jelikož	jsou	sedačky	vyráběny	z	různých	materiálů,	je	nezbytné	při	je-
jich	ošetřování	používat	výrobky,	které	 jsou	pro	daný	druh	usně	určeny.	Pro	běžné	čištění	a	

Manuál	k	čalouněným	
výrobkům		firmy	Ponsel

	 Vážený	zákazníku,	blahopřejeme	Vám	k	rozhodnutí	zakoupit	si	sedací	soupravu	
zn.	Ponsel.	Aby	Vám	dlouho	dobře	a	spolehlivě	sloužila,	potřebuje	pečlivou	údržbu	
a	šetrné	zacházení	i	některé	specifické	znalosti	majitele.	Věnujte	proto	část	svého	

času	k	prostudování	následujících	řádků,	ve	kterých	se	Vás	budeme	snažit	seznámit	s	
obsluhou,	údržbou	a	některými	vlastnostmi	našich	výrobků.



výživu	 hladkých	 usní	 se	 v	 poslední	 době	 těší	 oblibě	 speciální	 pěny	 ve	 spreji.	 Další	 možností	
je	 využití	 krémů	 nebo	 přírodních	 tuků	 určených	 pro	 kožené	 soupravy	 a	 kožené	 oblečení,	
které	 v	 barevném	 provedení	 zároveň	 překryjí	 drobné	 škrábance.	 Pozor,	 krémy	 na	 obuv	 mají	
jiné	složení,	proto	k	ošetřování	sedacích	souprav	není	vhodné	je	používat!	Je	rovněž	vhodné	
vyvarovat	 se	 doporučování	„zaručených	 babiččiných	 receptů“,	 které	 v	 drtivé	 většině	 nadělají	
více	škod	než	užitku.	Obezřetnost	je	na	místě	i	u	„nápadně	výhodných“,	resp.	téměř	„bezmezně	
univerzálních“,	zázračných	prostředků.	

	 Přírodní	 hovězí	 useň,	 kterou	 používáme,	 má	 jedinečnou	 vláknitou	 strukturu.	 Svazky	
tlustých	 vláken	 jsou	 složeny	 z	 menších	 svazků,	 a	 ty	 ještě	 z	 menších	 svazků,	 a	 ty	 z	 kolagen-
ních	 molekul,	 tvořených	 trojitou	 spirálou.	 Směr	 vláken	 v	 okolí	 rubové	 strany	 kůží	 je	 úplně	
trojrozměrně	 náhodný.	 Blíže	 k	 lícově	 straně	 se	 vlákna	 stávají	 tenčími	 a	 v	 okolí	 samotného	
povrchu	tvoří	kompaktní,	dvourozměrnou,	téměř	fóliovou	pavučinu	s	malými	dutinami,	které	
zůstávají	po	odstranění	chlupů.	Tyto	chlupové	váčky	dávají	usňovému	povrchu	typický	lícový	
vzhled,	jenž	je	charakteristický	pro	každé	zvíře.

	 Přirozenou	 vlastností	 usně	 je	 nepravidelné	 vrásnění	 a	 částečné	 vytahování.	 Useň	 by	
neměla	být	vystavena	trvalému	slunečnímu	záření	a	vlhku.	Vrásnění	a	vytahování	kůže	zvláště	
na	sedací	části	je	přirozeným	projevem,	nikoliv	závadou.	Pro	trvalé	zachování	skvělého	vzhledu	
přírodní	usně	na	sedacím	nábytku	doporučujeme	pravidelnou	údržbu	speciálními	přípravky	na	
kůži,	které	obsahují	včelí	vosk	a	další	přírodní	leštidla.	Takto	ošetřená	kůže	pak	získá	vláčnost	a	
stejnoměrný	lesk.

	 Každá	useň	se	jednotlivě	hodnotí.	Při	hodnocení	kvality	se	bere	za	základ	useň	bez	vad	
nebo	jen	s	nepatrnými	vadami.	Jakost	usně	zařazené	do	nejvyšší	třídy	jakosti	musí	zaručovat	
její	zužitkování	v	celé	ploše.	Povolené	vady	v	kůži	jsou	zarostlé	i	nezarostlé	boláky,	bradavice,	
jizvy	po	odřeninách,	zarostlé	škrábance,	výpalky	apod.	V	současné	době	je	módním	trendem	
tyto	vady	přiznávat	i	na	hotovém	nábytku	jako	důkaz	použití	přírodní	(nesyntetické)	usně.

	 Čeho	byste	se	měli	vyvarovat

	 Ošetřovat	potahovou	látku	v	rozporu	s	údaji	v	záručním	listě	a	v obecném	návodu	na	
ošetřování,	zejména	čistit	chemickými	rozpouštědly.	Oba	zmíněné	doklady	jsou	standardním	
příslušenstvím	každé	vyrobené	sedací	soupravy.

	 Šlapat	a	skákat	po	sedácích	či	opěrácích.	Pokoušet	pevnost	potahu	ostrými	předměty,	
a	to	jak	ve	vašich	rukou,	tak	ve	vašich	kapsách.	Manipulovat	v	blízkosti	sedačky	s	otevřeným	
ohněm	 či	 cigaretou.	 Nestrkat	 ruce	 ani	 žádné	 jiné	 předměty	 do	 mezer	 mezi	 sedáky,	 opěráky	
nebo	 područky.	 Nejsou	 k	 tomu	 určeny.	 Mohlo	 by	 dojít	 k	 poškození	 sedačky	 či	 dokonce	 ke	
zranění	o	vnitřní	konstrukci	výrobku.	Domácí	zvířata,	především	psi	a	kočky,	dokážou	během	
velmi	krátké	doby	zcela	zničit	každou	potahovou	látku	nebo	kůži.	Nepouštějte	je	proto	na	se-
dací	soupravu.

	 Nerovnoměrným	 zatěžováním	 dojde	 k	 nerovnoměrnému	 opotřebení.	 Například	
oblíbený	 sedák	 naproti	 televizoru	 může	 po	 určité	 době	 více	 změknout	 než	 sedáky	 méně	
používané.

	 Sedačce	škodí	příliš	vysoká	 i	příliš	nízká	vlhkost	a	kolísavá	teplota.	V takovém	případě	
dochází	k	rozpínání	konstrukčních	materiálů,	k	porušení	spojů,	což	se	projeví	většinou	vrzáním.

	 Sedací	souprava	má	několik	částí	sloužících	k	různým	účelům.	Například	sedák	slouží	k	
sezení.	Opěrák	či	opěrný	polštář	k	opírání	zad.	Opěrky	rukou	(područky)	zase	k	opírání	rukou.	
Některé	soupravy	jsou	vybaveny	nouzovým	lůžkem.	To	je	určeno	k	příležitostnému	přespání.	
Užívání	k	jiným	účelům	vede	k poškození	výrobku	a	k	významnému	snížení	životnosti.

¨

Jsme	přesvědčeni,	že	se	výše	zmiňovaným	činnostem	vyhnete	a	náš	výrobek	Vám	bude	sloužit	
řadu	let.

	 Co	byste	měli	vědět

	 Při	rozbalování	sedačky	se	zvlášť	u	plyšů	s	fixovaným	vlasem	často	objeví	pomačkání	či	
přehnutý	vlas.	To	je	způsobeno	skladováním	a	přepravou	v	obalu.	Vzhledem	k	tvarové	paměti	
se	látka	sama	za	několik	dnů	vyrovná.	Vyhlazení	se	urychlí	napařovací	žehličkou	(!!!	Pozor,	vždy	

přes	čistou	flanelovou	utěrku!!!)	a	jemným	kartáčem.	Stejně	se	dají	napravit	různá	přesezená	
místa	na	potahu.

	 Životnost	 i	velmi	kvalitních	 látek	se	pohybuje	okolo	5	 let.	Vhodnou	péčí	a	způsobem	
používání	se	dá	výrazně	prodloužit.	Platí	to	ale	i	obráceně.	Nešetrným	zacházením	či	nevhod-
ným	ošetřováním	lze	zboží	spotřebovat	i	podstatně	dříve	než	uplyne	dvouletá	záruka.	Podle	
současné	 právní	 úpravy	 však	 nelze	 takto	 znehodnocený	 výrobek	 reklamovat.	 Nespoléhejte	
tedy	 na	 to,	 že	Vám	 bude	 sedačka	 pravidelně	 po	 dvou	 letech	 měněna	 a	 tak	 bude	 stále	 jako	
nová,	ale	pokuste	se	toho	dosáhnout	šetrným	zacházením	a	vhodnou	péčí.

	 Mnohé	 potahové	 látky	 jsou	 opatřeny	 tzv.	 nešpinivou	 úpravou	 (teflon	 atp.)	 Ta	
samozřejmě	nezaručuje,	že	zboží	nejde	ušpinit,	ale	výrazně	zjednodušuje	jeho	čištění.

	 Běžné	vlastnosti	čalouněných	výrobků

	 Řasení	potahu

	 Čalouněná	 sedací	 souprava	 je	 ručně	 zpracovaný	 výrobek,	 kde	 je	 na	 dřevěné	 kostře	
pomocí	měkkých	výplňových	materiálů	a	potahové	látky	či	kůže	dosaženo	tvarů	vhodných	k	
pohodlnému	odpočinku.	Je	zcela	běžné,	že	u	dvou	shodných	souprav	ze	shodného	materiálu	
najdete	spoustu	drobných	míst,	ve	kterých	se	vzájemně	liší	(viz	obrázky).	Nejsou	to	vady,	ale	je	
to	dáno	tím,	že	v	rukou	čalouníka	vzniká	vždy	originál.

	 Znaky	na	kůži

	 Kůže	 použitá	 na	 výrobu	 našich	 sedacích	 souprav	 je	 skutečně	 pravá.	 Je	 v  ní	 otisk	
životopisu	každého	zvířete.	Od	napodobenin	ji	poznáte	jednoduše.	Prohlédněte	si	pečlivě	její	
strukturu.	Žádná	jizva,	vráska	či	šrám,	který	její	původní	majitel	utržil,	se	nikde	neopakuje.	Ta-
kové	značky	podtrhují	jedinečnost	výrobku.	Na	exponované	plochy	se	vybírají	části	kůže,	kde	
tyto	znaky	nejsou,	popřípadě	jsou	minimální	bez	vlivu	na	vzhled	a	životnost.	Na	plochách	které	
nejsou	namáhány	(obvodech,	zadních	panelech	polštářů	či	skrytých	místech)		je	výskyt	znaků	
povolen.	Přirozeným	projevem	kůže	je	vrásnění	a	vytahování,	zvláště	na	sedací	části.

	 Polštáře

	 Čím	dál	oblíbenější	jsou	dnes	měkké	polštáře	nahrazující	klasický	opěrák.	Jsou	mnohem	
pohodlnější	a	zvyšují	variabilitu	sedačky.	Tyto	polštáře	jsou	vyrobeny	z	různých	směsí	PUR	drtí,	
mikrovláken	atp.	Ty	kvalitnější	mají	výplň	uloženou	do	přepážek.	Přesto	je	nutné	polštáře	po	
každém	použití	naklepat	do	původního	tvaru.	Pokud	se	toto	ošetření	zanedbá,	výplň	se	časem	

značně	zhutní	a	to	i	do	stádia,	kdy	je	nutné	ji	zcela	vyměnit.	V tomto	případě	se	samozřejmě	
nejedná	o	reklamaci.

	 Úprava	potahu	po	sezení

	 Po	sezení	zůstává	na	některých,	zpravidla	na	větších	zatěžovanějších	plochách,	volnější	
potah.	 Rozsah	 tohoto	 jevu	 záleží	 na	 typu	 užitého	 materiálu,	 konstrukci,	 intenzitě	 a	 délce	
užívání.	Po	použití	proto	potah	uhlazením	rukou	upravte.	Povolení	potahu	se	může	v	průběhu	
času	 mírně	 zvětšit.	 Nejde	 o	 vadu,	 ale	 o	 běžný	 projev	 opotřebení.	 Potah	 se	 dá	 samozřejmě	
běžným	servisním	úkonem	dopnout	(viz	-	servis).	Přílišné	vypnutí	potahu	má	za	následek	de-
formaci	hran	měkkých	výplňových	pěn	a	velmi	dramaticky	snižuje	životnost	potahu.	Dochází	k	
přetěžování	šitých	spojů,	jejich	praskání	a	rovněž	otěr	je	značně	intenzivnější.	Paradoxně	potah	
povolí	 více	 u	 dražších	 komfortnějších	 výrobků	 s	 vyšší	 vrstvou	 pěn	 a	 s	 pružícími	 elementy	 v	
kostře	a	velkými	plochami	sedáků.	Prim	tu	hrají	soupravy	z	přírodní	usně.

	 Tuhost	sedáků

	 Jedním	 z	 důležitých	 parametrů	 pro	 kvalitu	 sezení	 je	 tuhost	 výplňových	 materiálů.	 Je	
dána	několika	faktory.	Především	použitým	materiálem,	konstrukcí	a	intenzitou	užívání.	Jako	
výplň	se	nejčastěji	používá	PUR	pěna.	Na	různá	místa	je	použita	pěna	různých	vlastností.	Pěny	
mají	 schválenou	 výrobní	 toleranci	 odporu	 proti	 stlačení	 10%.	 Dále	 se	 při	 konstrukci	 počítá	
s	 tím,	 že	 dynamickým	 namáháním	 (užíváním)	 dojde	 k	 dalšímu	 až	 35%	 snížení	 odporu	 proti	
stlačení.	Tento	parametr	má	na	svědomí	fakt,	že	oblíbená	místa	bývají	měkčí.	To	se	však	časem	
sjednotí.	Velmi	výrazný	vliv	na	pocit	tuhosti	má	i	použitý	potahový	materiál.	Tuhé	látky,	plyše	
atp.	dělají	výrobek	tužším.	Nejpodstatnější	je	v	tomto	ohledu	vnitřní	konstrukce.

	 Jednotlivé	 prvky	 sedací	 soupravy	 se	 často	 skládají	 ze	 zcela	 odlišných	 konstrukčních	
prvků.	Tato	 odlišnost	 je	 nutná	 pro	 dosažení	 požadovaného	 tvaru,	 velikosti	 nebo	 funkce.	 Na	
obrázku	 vidíte	 příklady	 běžného	 řešení	 rohové	 sestavy.	 Všimněte	 si	 odlišného	 uchycení	
vlnovců	 v	 rovných	 dílech	 a	 v	 rohovém	 dílci,	 použití	 lamel	 nad	 rozkládáním	 nebo	 úložným	
prostorem	 či	 gumotextilních	 popruhů	 u	 otomanového	 zakončení.	Všechny	 tyto	 skutečnosti	
samozřejmě	 mohou	 a	 mají	 vliv	 na	 rozdílnou	 tuhost	 sedáků.	 Je	 to	 přirozené	 a	 jde	 o	 běžnou	
vlastnost	tohoto	typu	zboží.	My	se	však	nicméně	snažíme	konstruovat	naše	výrobky	tak,	aby	
rozdíly	byly	co	nejmenší.

	 Odrazy	světla	od	vlasových	textilií

	 Dnes	 se	 používají	 tkaniny	 s	 vlasem,	 což	 jim	 dodává	 velmi	 příjemný	 pocit	 při	 doteku.	
Další	 vlastností	 tohoto	 řešení	 je,	 že	 se	 za	 různých	 světelných	 podmínek	 mění	 dojem	 barvy	
potahové	látky.	To	ovlivňuje	zejména	úhel	dopadu	světla.	Nejmarkantněji	se	to	projevuje	u	kla-
sických	plyšů,	kde	je	položení	vlasu	fixované.	Typickým	projevem	moderních	vlasových	textilií	
tohoto	typu	je	jejich	zastřený,	proměnlivý	vzhled,	jehož	příčinou	je	odchylné	působení	světla	
na	vlákna	v	řezu	a	v	tahu.	Vlákno	vlasu	je	do	pojiva	fixováno	v	různých	směrech	pro	vytvoření	
vizuálního	efektu	přírodní	usně.	Vnímání	odstínu	a	lesku	textilie	je	u	pozorovatele	ovlivněno	
směrem	 pohledu	 a	 osvícením.	 Na	 takových	 látkách	 se	 tento	 jev	 projevuje	 nepravidelnými	
odlišně	zbarvenými	plochami.	

Textilie jsou vhodné pouze pro čalounění, které se používá jen občas. Nevhodné na 
područky, knoflíky, lemy, trubkové konstrukce, měkké čalounění apod.   
Konkrétní požadavky na zařazení do kategorií znázorňuje výše uvedená tabulka. 
  

Vysvětlivky kVysvětlivky kVysvětlivky kVysvětlivky k    tabulce:tabulce:tabulce:tabulce: 
Pevnost v tahu; tažnost při přetrhu; posuvnost ve švu a) Tato vlastnost se zjišťuje u 
všech textílií kromě pletenin a netkaných textílií. 
Pevnost při protlaku b) Tato vlastnost se zjišťuje pouze u pletenin a netkaných 
textílií,použije se membrána 50cm2 a nárůst objemu 100cm3/min 
Odolnost proti žmolkování c) Tato vlastnost se zjišťuje u hladkých tkanin, pletenin 
(bez vlasu), vlasových tkanin s neřezaným vlasem a u netkaných textílií, jako odírací 
prostředek se použije standardní vlněná textilie (specifikovaná v EN ISO 129471) a 
zjistí se hodnota po 2000 otáčkách, avšak zkouška pokračuje do 
dosažení 5000 otáček a pro tento bod se zaznamená zjištěný stupeň (podle 
stupnice 1 až 5). Výsledek zkoušky při 5000 otáčkách je pouze informativní 
Stálobarevnost na světle d) Pro světlé odstíny je povolena odchylka ˝ stupně 
e) Metodu 3 lze použít pro účely kontroly jakosti. Uvedené členění je vodítkem pro 
výběr materiálu pro příslušnou oblast použití. Není striktně stanoveno, že potahová 
textilie pro čalounění musí splňovat všechny požadavky pro zařazení do příslušné 
kategorie. Rozhodující jsou základní vlastnosti (např.oděr a stálobarevnost), u 
ostatních může být více zohledněn účel použití. 

    
Cenové kategorieCenové kategorieCenové kategorieCenové kategorie    
Pro prodej jsou potahové látky rozděleny do tzv. cenových kategorií. Tyto 

kategorie nevychází z odolností látek ani jiných fyzikálních parametrů, ale z jejich 
ceny na trhu. Jelikož cena potahu je u čalouněné sedací soupravy rozhodující, 
umožnilo nám to výrobky z látek, které dokážeme nakoupit levněji také levněji 
prodávat. Cenu vytváří především módnost, doba jakou je potahová látka na trhu, 
technologická a surovinová náročnost její výroby, reklamní investice do produktu, 
renomé výrobce nebo objem, v jakém ji nakupujeme. V nižších cenových kategoriích 
se většinou pohybují časem prověřené materiály, s menším podílem přírodních 
vláken a vysokou odolností. Ve vyšších kategoriích jsou novinky, trendové látky, 
látky ekologického původu. Najdete tu potahy s dobrými protišpinivými protektory, 
upravené pro příjemnější pocit při doteku atd.  
 

Čalounické usněČalounické usněČalounické usněČalounické usně  
Ošetřování kožených sedacích souprav je u nás velmi podceňováno a to nejen 

ze strany spotřebitelů, ale i ze strany prodejců. Zákon na ochranu spotřebitele 
stanoví informační povinnost prodejce o ošetřování výrobku a jeho správném 
používání (např. nosnost) a na druhou stranu i povinnost spotřebitele dbát těchto 
zásad. Sedací souprava, jako náš denní společník, je vystavena  ač se to nemusí 
vždy na první pohled zdát  vysokému namáhání. Mezi nejčastější vzhledová 
poškození patří skvrny a škrábance. Každá useň, tedy i ta, ze které je sedačka 
vyrobena, časem ztrácí své přirozené vlastnosti, jakými jsou pružnost a vláčnost, 
čímž může dojít k jejímu popraskání a znehodnocení celého výrobku. Useň je proto 
nutné čas od času „vyživit“. Jelikož jsou sedačky vyráběny z různých materiálů, je 
nezbytné při jejich ošetřování používat výrobky, které jsou pro daný druh usně 
určeny. Pro běžné čištění a výživu hladkých usní se v poslední době těší oblibě 
speciální pěny ve spreji. Další možností je využití krémů nebo přírodních tuků, 
určených pro kožené soupravy a kožené oblečení, které v barevném provedení 
zároveň překryjí drobné škrábance. Pozor, krémy na obuv mají jiné složení, proto k 
ošetřování sedacích souprav není vhodné používat krém na obuv! Je rovněž vhodné 
vyvarovat se doporučování „zaručených babiččiných receptů“, které v drtivé většině 
nadělají více škod než užitku. Obezřetnost je na místě i u „nápadně výhodných“, 
resp. téměř „bezmezně univerzálních“, zázračných prostředků. Nečistoty z hladké 
usně je možné odstranit také jemnou školní gumou.  

Přírodní hovězí useň, kterou používáme, má jedinečnou vláknitou strukturu. 
Svazky tlustých vláken jsou složeny z menších svazků, a ty ještě z menších svazků, 
a ty z kolagenních molekul, tvořených trojitou spirálou. Směr vláken v okolí rubové 
strany kůží je úplně trojrozměrně náhodný. Blíže k lícově straně se vlákna stávají 
tenčími a v okolí samotného povrchu tvoří kompaktní, dvourozměrnou, téměř 
fóliovou pavučinu a malými dutinami, které zůstávají po odstranění chlupů. Tyto 
chlupové váčky dávají usňovému povrchu typický lícový vzhled, jenž je 
charakteristický pro každé zvíře. 

Přirozenou vlastností usně je nepravidelné vrásnění a částečné vytahování. 
Useň by neměla být vystavena trvalému slunečnímu záření a vlhku. Vrásnění a 
vytahování kůže zvláště na sedací části je přirozeným projevem, nikoliv závadou. 
Pro trvalé zachování skvělého vzhledu přírodní usně na sedacím nábytku 
doporučujeme pravidelnou údržbu speciálními přípravky na kůži, které obsahují 
včelí vosk a další přírodní leštidla. Takto ošetřená kůže pak získá vláčnost a 
stejnoměrný lesk. 

Každá useň se jednotlivě hodnotí. Při hodnocení kvality se bere za základ 
useň bez vad nebo jen s nepatrnými vadami. Jakost usně zařazené do nejvyšší třídy 
jakosti musí zaručovat její zužitkování v celé ploše. Povolené vady v kůži jsou 
zarostlé i nezarostlé boláky, bradavice, jizvy po odřeninách, zarostlé škrábance, 
výpalky apod. V současné době je módním trendem tyto vady přiznávat i na 
hotovém nábytku jako důkaz použití přírodní (nesyntetické) usně. 

    
Čeho byste se měli vyvarovatČeho byste se měli vyvarovatČeho byste se měli vyvarovatČeho byste se měli vyvarovat    
Ošetřovat potahovou látku v rozporu s údaji v záručním listě a v obecném 

návodu na ošetřování, zejména čistit chemickými rozpouštědly. Oba zmíněné 
doklady jsou standardním příslušenstvím každé vyrobené sedací soupravy. Šlapat a 
skákat po sedácích či opěrácích. Pokoušet pevnost potahu ostrými předměty a to 
jak ve vašich rukou, tak ve vašich kapsách. Manipulovat v blízkosti sedačky s 
otevřeným ohněm či cigaretou. Nestrkat ruce, ani žádné jiné předměty do mezer 
mezi sedáky, opěráky nebo područky. Nejsou k tomu určeny.  Mohlo by dojít 
k poškození sedačky či dokonce ke zranění o vnitřní konstrukce výrobku. Domácí 
zvířata, především psi a kočky, dokážou během velmi krátké doby zcela zničit 
každou potahovou látku nebo kůži. Nepouštějte je proto na sedací soupravu.  

Nerovnoměrným zatěžováním dojde k nerovnoměrnému opotřebení. 
Například oblíbený sedák naproti televizoru může po určité době více změknout než 
sedáky méně používané. 

Sedačce škodí příliš vysoká i příliš nízká vlhkost a kolísavá teplota. V takovém 
případě dochází k rozpínání konstrukčních materiálů, k porušení spojů, což se 
projeví většinou vrzáním. 

Sedací souprava má několik částí sloužící k různým účelům. Například sedák 
slouží k sezení. Opěrák či opěrný polštář k opírání zad. Opěrky rukou (područky) 
zase k opírání rukou. Některé soupravy jsou vybaveny nouzovým lůžkem. To je 
určeno k příležitostnému přespání. Užívání k jiným účelům vede k poškození 
výrobku a k významnému snížení životnosti. 
 

 
Jsme přesvědčeni, že se výše zmiňovaným činnostem vyhnete a náš 

výrobek Vám bude sloužit řadu let. 
 

Co byste měli vědětCo byste měli vědětCo byste měli vědětCo byste měli vědět    
Při rozbalování sedačky se zvlášť u plyšů s fixovaným vlasem často objeví 

pomačkání či přehnutý vlas. To je způsobeno skladováním a přepravou v obalu. 
Vzhledem k tvarové paměti se látka sama za několik dnů vyrovná. Vyhlazení se 
urychlí napařovací žehličkou (!!! Pozor, vždy přes čistou flanelovou utěrku!!!) a 
jemným kartáčem. Stejně se dají napravit různá přesezená místa na potahu.  

Životnost i velmi kvalitních látek se pohybuje okolo 5 let. Vhodnou péčí a 
způsobem používání se dá výrazně prodloužit. Platí to ale i obráceně. Nešetrným 
zacházením či nevhodným ošetřováním lze zboží spotřebovat i podstatně dříve než 
uplyne dvouletá záruka. Podle současné právní úpravy však nelze takto 
znehodnocený výrobek reklamovat. Nespoléhejte tedy na to, že Vám bude sedačka 
pravidelně po dvou letech měněna a tak bude stále jako nová, ale pokuste se toho 
dosáhnout šetrným zacházením a vhodnou péčí. 

Mnohé potahové látky jsou opatřeny tzv. nešpinivou úpravou (teflon atp.) Ta 
samozřejmě nezaručuje, že zboží nejde ušpinit, ale výrazně zjednodušuje jeho 
čištění. 
 

    
    

Běžné vlastnosti čalouněných výrobkůBěžné vlastnosti čalouněných výrobkůBěžné vlastnosti čalouněných výrobkůBěžné vlastnosti čalouněných výrobků    
    
Řasení potahuŘasení potahuŘasení potahuŘasení potahu    
 

 
Čalouněná sedací souprava je ručně zpracovaný výrobek, kde je na dřevěné 

kostře pomocí měkkých výplňových materiálů a potahové látky či kůže dosaženo 
tvarů vhodných k pohodlnému odpočinku. Je zcela běžné, že u dvou shodných 
souprav ze shodného materiálu najdete spoustu drobných míst, ve kterých se 
vzájemně liší (viz obrázky). Nejsou to vady, ale je to dáno tím, že v rukou čalouníka 
vzniká vždy originál. 
                                                            

Znaky na kůžiZnaky na kůžiZnaky na kůžiZnaky na kůži    

 
Kůže použitá na výrobu našich sedacích souprav je skutečně pravá. Je v ní 

otisk životopisu každého zvířete. Od napodobenin ji poznáte jednoduše. 
Prohlédněte si pečlivě její strukturu. Žádná jizva, vráska či šrám, který její původní 
majitel utržil, se nikde neopakuje. Takové značky podtrhují jedinečnost výrobku. Na 
exponované plochy    se vybírají části kůže, kde tyto znaky nejsou, popřípadě jsou 
minimální bez vlivu na vzhled a životnost. Na plochách které nejsou namáhány 
(obvodech, zadních panelech polštářů či skrytých místech) je výskyt znaků povolen.    
Přirozeným projevem kůže je vrásnění a vytahování, zvláště na sedací části.   
 

PolštářePolštářePolštářePolštáře    
Čím dál oblíbenější jsou dnes měkké polštáře nahrazující klasický opěrák. 

Jsou mnohem pohodlnější a zvyšují variabilitu sedačky. Tyto polštáře jsou vyrobeny 
z různých směsí PUR drtí, mikrovláken atp. Ty kvalitnější mají výplň uloženou do 
přepážek. Přesto je nutné polštáře po každém použití naklepat do původního tvaru. 
Pokud se to zanedbá, výplň se časem značně zhutní a to i do stádia kdy je nutné jí 
zcela vyměnit.  Reklamovat to nejde, musí se to zaplatit.  

Textilie jsou vhodné pouze pro čalounění, které se používá jen občas. Nevhodné na 
područky, knoflíky, lemy, trubkové konstrukce, měkké čalounění apod.   
Konkrétní požadavky na zařazení do kategorií znázorňuje výše uvedená tabulka. 
  

Vysvětlivky kVysvětlivky kVysvětlivky kVysvětlivky k    tabulce:tabulce:tabulce:tabulce: 
Pevnost v tahu; tažnost při přetrhu; posuvnost ve švu a) Tato vlastnost se zjišťuje u 
všech textílií kromě pletenin a netkaných textílií. 
Pevnost při protlaku b) Tato vlastnost se zjišťuje pouze u pletenin a netkaných 
textílií,použije se membrána 50cm2 a nárůst objemu 100cm3/min 
Odolnost proti žmolkování c) Tato vlastnost se zjišťuje u hladkých tkanin, pletenin 
(bez vlasu), vlasových tkanin s neřezaným vlasem a u netkaných textílií, jako odírací 
prostředek se použije standardní vlněná textilie (specifikovaná v EN ISO 129471) a 
zjistí se hodnota po 2000 otáčkách, avšak zkouška pokračuje do 
dosažení 5000 otáček a pro tento bod se zaznamená zjištěný stupeň (podle 
stupnice 1 až 5). Výsledek zkoušky při 5000 otáčkách je pouze informativní 
Stálobarevnost na světle d) Pro světlé odstíny je povolena odchylka ˝ stupně 
e) Metodu 3 lze použít pro účely kontroly jakosti. Uvedené členění je vodítkem pro 
výběr materiálu pro příslušnou oblast použití. Není striktně stanoveno, že potahová 
textilie pro čalounění musí splňovat všechny požadavky pro zařazení do příslušné 
kategorie. Rozhodující jsou základní vlastnosti (např.oděr a stálobarevnost), u 
ostatních může být více zohledněn účel použití. 

    
Cenové kategorieCenové kategorieCenové kategorieCenové kategorie    
Pro prodej jsou potahové látky rozděleny do tzv. cenových kategorií. Tyto 

kategorie nevychází z odolností látek ani jiných fyzikálních parametrů, ale z jejich 
ceny na trhu. Jelikož cena potahu je u čalouněné sedací soupravy rozhodující, 
umožnilo nám to výrobky z látek, které dokážeme nakoupit levněji také levněji 
prodávat. Cenu vytváří především módnost, doba jakou je potahová látka na trhu, 
technologická a surovinová náročnost její výroby, reklamní investice do produktu, 
renomé výrobce nebo objem, v jakém ji nakupujeme. V nižších cenových kategoriích 
se většinou pohybují časem prověřené materiály, s menším podílem přírodních 
vláken a vysokou odolností. Ve vyšších kategoriích jsou novinky, trendové látky, 
látky ekologického původu. Najdete tu potahy s dobrými protišpinivými protektory, 
upravené pro příjemnější pocit při doteku atd.  
 

Čalounické usněČalounické usněČalounické usněČalounické usně  
Ošetřování kožených sedacích souprav je u nás velmi podceňováno a to nejen 

ze strany spotřebitelů, ale i ze strany prodejců. Zákon na ochranu spotřebitele 
stanoví informační povinnost prodejce o ošetřování výrobku a jeho správném 
používání (např. nosnost) a na druhou stranu i povinnost spotřebitele dbát těchto 
zásad. Sedací souprava, jako náš denní společník, je vystavena  ač se to nemusí 
vždy na první pohled zdát  vysokému namáhání. Mezi nejčastější vzhledová 
poškození patří skvrny a škrábance. Každá useň, tedy i ta, ze které je sedačka 
vyrobena, časem ztrácí své přirozené vlastnosti, jakými jsou pružnost a vláčnost, 
čímž může dojít k jejímu popraskání a znehodnocení celého výrobku. Useň je proto 
nutné čas od času „vyživit“. Jelikož jsou sedačky vyráběny z různých materiálů, je 
nezbytné při jejich ošetřování používat výrobky, které jsou pro daný druh usně 
určeny. Pro běžné čištění a výživu hladkých usní se v poslední době těší oblibě 
speciální pěny ve spreji. Další možností je využití krémů nebo přírodních tuků, 
určených pro kožené soupravy a kožené oblečení, které v barevném provedení 
zároveň překryjí drobné škrábance. Pozor, krémy na obuv mají jiné složení, proto k 
ošetřování sedacích souprav není vhodné používat krém na obuv! Je rovněž vhodné 
vyvarovat se doporučování „zaručených babiččiných receptů“, které v drtivé většině 
nadělají více škod než užitku. Obezřetnost je na místě i u „nápadně výhodných“, 
resp. téměř „bezmezně univerzálních“, zázračných prostředků. Nečistoty z hladké 
usně je možné odstranit také jemnou školní gumou.  

Přírodní hovězí useň, kterou používáme, má jedinečnou vláknitou strukturu. 
Svazky tlustých vláken jsou složeny z menších svazků, a ty ještě z menších svazků, 
a ty z kolagenních molekul, tvořených trojitou spirálou. Směr vláken v okolí rubové 
strany kůží je úplně trojrozměrně náhodný. Blíže k lícově straně se vlákna stávají 
tenčími a v okolí samotného povrchu tvoří kompaktní, dvourozměrnou, téměř 
fóliovou pavučinu a malými dutinami, které zůstávají po odstranění chlupů. Tyto 
chlupové váčky dávají usňovému povrchu typický lícový vzhled, jenž je 
charakteristický pro každé zvíře. 

Přirozenou vlastností usně je nepravidelné vrásnění a částečné vytahování. 
Useň by neměla být vystavena trvalému slunečnímu záření a vlhku. Vrásnění a 
vytahování kůže zvláště na sedací části je přirozeným projevem, nikoliv závadou. 
Pro trvalé zachování skvělého vzhledu přírodní usně na sedacím nábytku 
doporučujeme pravidelnou údržbu speciálními přípravky na kůži, které obsahují 
včelí vosk a další přírodní leštidla. Takto ošetřená kůže pak získá vláčnost a 
stejnoměrný lesk. 

Každá useň se jednotlivě hodnotí. Při hodnocení kvality se bere za základ 
useň bez vad nebo jen s nepatrnými vadami. Jakost usně zařazené do nejvyšší třídy 
jakosti musí zaručovat její zužitkování v celé ploše. Povolené vady v kůži jsou 
zarostlé i nezarostlé boláky, bradavice, jizvy po odřeninách, zarostlé škrábance, 
výpalky apod. V současné době je módním trendem tyto vady přiznávat i na 
hotovém nábytku jako důkaz použití přírodní (nesyntetické) usně. 

    
Čeho byste se měli vyvarovatČeho byste se měli vyvarovatČeho byste se měli vyvarovatČeho byste se měli vyvarovat    
Ošetřovat potahovou látku v rozporu s údaji v záručním listě a v obecném 

návodu na ošetřování, zejména čistit chemickými rozpouštědly. Oba zmíněné 
doklady jsou standardním příslušenstvím každé vyrobené sedací soupravy. Šlapat a 
skákat po sedácích či opěrácích. Pokoušet pevnost potahu ostrými předměty a to 
jak ve vašich rukou, tak ve vašich kapsách. Manipulovat v blízkosti sedačky s 
otevřeným ohněm či cigaretou. Nestrkat ruce, ani žádné jiné předměty do mezer 
mezi sedáky, opěráky nebo područky. Nejsou k tomu určeny.  Mohlo by dojít 
k poškození sedačky či dokonce ke zranění o vnitřní konstrukce výrobku. Domácí 
zvířata, především psi a kočky, dokážou během velmi krátké doby zcela zničit 
každou potahovou látku nebo kůži. Nepouštějte je proto na sedací soupravu.  

Nerovnoměrným zatěžováním dojde k nerovnoměrnému opotřebení. 
Například oblíbený sedák naproti televizoru může po určité době více změknout než 
sedáky méně používané. 

Sedačce škodí příliš vysoká i příliš nízká vlhkost a kolísavá teplota. V takovém 
případě dochází k rozpínání konstrukčních materiálů, k porušení spojů, což se 
projeví většinou vrzáním. 

Sedací souprava má několik částí sloužící k různým účelům. Například sedák 
slouží k sezení. Opěrák či opěrný polštář k opírání zad. Opěrky rukou (područky) 
zase k opírání rukou. Některé soupravy jsou vybaveny nouzovým lůžkem. To je 
určeno k příležitostnému přespání. Užívání k jiným účelům vede k poškození 
výrobku a k významnému snížení životnosti. 
 

 
Jsme přesvědčeni, že se výše zmiňovaným činnostem vyhnete a náš 

výrobek Vám bude sloužit řadu let. 
 

Co byste měli vědětCo byste měli vědětCo byste měli vědětCo byste měli vědět    
Při rozbalování sedačky se zvlášť u plyšů s fixovaným vlasem často objeví 

pomačkání či přehnutý vlas. To je způsobeno skladováním a přepravou v obalu. 
Vzhledem k tvarové paměti se látka sama za několik dnů vyrovná. Vyhlazení se 
urychlí napařovací žehličkou (!!! Pozor, vždy přes čistou flanelovou utěrku!!!) a 
jemným kartáčem. Stejně se dají napravit různá přesezená místa na potahu.  

Životnost i velmi kvalitních látek se pohybuje okolo 5 let. Vhodnou péčí a 
způsobem používání se dá výrazně prodloužit. Platí to ale i obráceně. Nešetrným 
zacházením či nevhodným ošetřováním lze zboží spotřebovat i podstatně dříve než 
uplyne dvouletá záruka. Podle současné právní úpravy však nelze takto 
znehodnocený výrobek reklamovat. Nespoléhejte tedy na to, že Vám bude sedačka 
pravidelně po dvou letech měněna a tak bude stále jako nová, ale pokuste se toho 
dosáhnout šetrným zacházením a vhodnou péčí. 

Mnohé potahové látky jsou opatřeny tzv. nešpinivou úpravou (teflon atp.) Ta 
samozřejmě nezaručuje, že zboží nejde ušpinit, ale výrazně zjednodušuje jeho 
čištění. 
 

    
    

Běžné vlastnosti čalouněných výrobkůBěžné vlastnosti čalouněných výrobkůBěžné vlastnosti čalouněných výrobkůBěžné vlastnosti čalouněných výrobků    
    
Řasení potahuŘasení potahuŘasení potahuŘasení potahu    
 

 
Čalouněná sedací souprava je ručně zpracovaný výrobek, kde je na dřevěné 

kostře pomocí měkkých výplňových materiálů a potahové látky či kůže dosaženo 
tvarů vhodných k pohodlnému odpočinku. Je zcela běžné, že u dvou shodných 
souprav ze shodného materiálu najdete spoustu drobných míst, ve kterých se 
vzájemně liší (viz obrázky). Nejsou to vady, ale je to dáno tím, že v rukou čalouníka 
vzniká vždy originál. 
                                                            

Znaky na kůžiZnaky na kůžiZnaky na kůžiZnaky na kůži    

 
Kůže použitá na výrobu našich sedacích souprav je skutečně pravá. Je v ní 

otisk životopisu každého zvířete. Od napodobenin ji poznáte jednoduše. 
Prohlédněte si pečlivě její strukturu. Žádná jizva, vráska či šrám, který její původní 
majitel utržil, se nikde neopakuje. Takové značky podtrhují jedinečnost výrobku. Na 
exponované plochy    se vybírají části kůže, kde tyto znaky nejsou, popřípadě jsou 
minimální bez vlivu na vzhled a životnost. Na plochách které nejsou namáhány 
(obvodech, zadních panelech polštářů či skrytých místech) je výskyt znaků povolen.    
Přirozeným projevem kůže je vrásnění a vytahování, zvláště na sedací části.   
 

PolštářePolštářePolštářePolštáře    
Čím dál oblíbenější jsou dnes měkké polštáře nahrazující klasický opěrák. 

Jsou mnohem pohodlnější a zvyšují variabilitu sedačky. Tyto polštáře jsou vyrobeny 
z různých směsí PUR drtí, mikrovláken atp. Ty kvalitnější mají výplň uloženou do 
přepážek. Přesto je nutné polštáře po každém použití naklepat do původního tvaru. 
Pokud se to zanedbá, výplň se časem značně zhutní a to i do stádia kdy je nutné jí 
zcela vyměnit.  Reklamovat to nejde, musí se to zaplatit.  

Textilie jsou vhodné pouze pro čalounění, které se používá jen občas. Nevhodné na 
područky, knoflíky, lemy, trubkové konstrukce, měkké čalounění apod.   
Konkrétní požadavky na zařazení do kategorií znázorňuje výše uvedená tabulka. 
  

Vysvětlivky kVysvětlivky kVysvětlivky kVysvětlivky k    tabulce:tabulce:tabulce:tabulce: 
Pevnost v tahu; tažnost při přetrhu; posuvnost ve švu a) Tato vlastnost se zjišťuje u 
všech textílií kromě pletenin a netkaných textílií. 
Pevnost při protlaku b) Tato vlastnost se zjišťuje pouze u pletenin a netkaných 
textílií,použije se membrána 50cm2 a nárůst objemu 100cm3/min 
Odolnost proti žmolkování c) Tato vlastnost se zjišťuje u hladkých tkanin, pletenin 
(bez vlasu), vlasových tkanin s neřezaným vlasem a u netkaných textílií, jako odírací 
prostředek se použije standardní vlněná textilie (specifikovaná v EN ISO 129471) a 
zjistí se hodnota po 2000 otáčkách, avšak zkouška pokračuje do 
dosažení 5000 otáček a pro tento bod se zaznamená zjištěný stupeň (podle 
stupnice 1 až 5). Výsledek zkoušky při 5000 otáčkách je pouze informativní 
Stálobarevnost na světle d) Pro světlé odstíny je povolena odchylka ˝ stupně 
e) Metodu 3 lze použít pro účely kontroly jakosti. Uvedené členění je vodítkem pro 
výběr materiálu pro příslušnou oblast použití. Není striktně stanoveno, že potahová 
textilie pro čalounění musí splňovat všechny požadavky pro zařazení do příslušné 
kategorie. Rozhodující jsou základní vlastnosti (např.oděr a stálobarevnost), u 
ostatních může být více zohledněn účel použití. 

    
Cenové kategorieCenové kategorieCenové kategorieCenové kategorie    
Pro prodej jsou potahové látky rozděleny do tzv. cenových kategorií. Tyto 

kategorie nevychází z odolností látek ani jiných fyzikálních parametrů, ale z jejich 
ceny na trhu. Jelikož cena potahu je u čalouněné sedací soupravy rozhodující, 
umožnilo nám to výrobky z látek, které dokážeme nakoupit levněji také levněji 
prodávat. Cenu vytváří především módnost, doba jakou je potahová látka na trhu, 
technologická a surovinová náročnost její výroby, reklamní investice do produktu, 
renomé výrobce nebo objem, v jakém ji nakupujeme. V nižších cenových kategoriích 
se většinou pohybují časem prověřené materiály, s menším podílem přírodních 
vláken a vysokou odolností. Ve vyšších kategoriích jsou novinky, trendové látky, 
látky ekologického původu. Najdete tu potahy s dobrými protišpinivými protektory, 
upravené pro příjemnější pocit při doteku atd.  
 

Čalounické usněČalounické usněČalounické usněČalounické usně  
Ošetřování kožených sedacích souprav je u nás velmi podceňováno a to nejen 

ze strany spotřebitelů, ale i ze strany prodejců. Zákon na ochranu spotřebitele 
stanoví informační povinnost prodejce o ošetřování výrobku a jeho správném 
používání (např. nosnost) a na druhou stranu i povinnost spotřebitele dbát těchto 
zásad. Sedací souprava, jako náš denní společník, je vystavena  ač se to nemusí 
vždy na první pohled zdát  vysokému namáhání. Mezi nejčastější vzhledová 
poškození patří skvrny a škrábance. Každá useň, tedy i ta, ze které je sedačka 
vyrobena, časem ztrácí své přirozené vlastnosti, jakými jsou pružnost a vláčnost, 
čímž může dojít k jejímu popraskání a znehodnocení celého výrobku. Useň je proto 
nutné čas od času „vyživit“. Jelikož jsou sedačky vyráběny z různých materiálů, je 
nezbytné při jejich ošetřování používat výrobky, které jsou pro daný druh usně 
určeny. Pro běžné čištění a výživu hladkých usní se v poslední době těší oblibě 
speciální pěny ve spreji. Další možností je využití krémů nebo přírodních tuků, 
určených pro kožené soupravy a kožené oblečení, které v barevném provedení 
zároveň překryjí drobné škrábance. Pozor, krémy na obuv mají jiné složení, proto k 
ošetřování sedacích souprav není vhodné používat krém na obuv! Je rovněž vhodné 
vyvarovat se doporučování „zaručených babiččiných receptů“, které v drtivé většině 
nadělají více škod než užitku. Obezřetnost je na místě i u „nápadně výhodných“, 
resp. téměř „bezmezně univerzálních“, zázračných prostředků. Nečistoty z hladké 
usně je možné odstranit také jemnou školní gumou.  

Přírodní hovězí useň, kterou používáme, má jedinečnou vláknitou strukturu. 
Svazky tlustých vláken jsou složeny z menších svazků, a ty ještě z menších svazků, 
a ty z kolagenních molekul, tvořených trojitou spirálou. Směr vláken v okolí rubové 
strany kůží je úplně trojrozměrně náhodný. Blíže k lícově straně se vlákna stávají 
tenčími a v okolí samotného povrchu tvoří kompaktní, dvourozměrnou, téměř 
fóliovou pavučinu a malými dutinami, které zůstávají po odstranění chlupů. Tyto 
chlupové váčky dávají usňovému povrchu typický lícový vzhled, jenž je 
charakteristický pro každé zvíře. 

Přirozenou vlastností usně je nepravidelné vrásnění a částečné vytahování. 
Useň by neměla být vystavena trvalému slunečnímu záření a vlhku. Vrásnění a 
vytahování kůže zvláště na sedací části je přirozeným projevem, nikoliv závadou. 
Pro trvalé zachování skvělého vzhledu přírodní usně na sedacím nábytku 
doporučujeme pravidelnou údržbu speciálními přípravky na kůži, které obsahují 
včelí vosk a další přírodní leštidla. Takto ošetřená kůže pak získá vláčnost a 
stejnoměrný lesk. 

Každá useň se jednotlivě hodnotí. Při hodnocení kvality se bere za základ 
useň bez vad nebo jen s nepatrnými vadami. Jakost usně zařazené do nejvyšší třídy 
jakosti musí zaručovat její zužitkování v celé ploše. Povolené vady v kůži jsou 
zarostlé i nezarostlé boláky, bradavice, jizvy po odřeninách, zarostlé škrábance, 
výpalky apod. V současné době je módním trendem tyto vady přiznávat i na 
hotovém nábytku jako důkaz použití přírodní (nesyntetické) usně. 

    
Čeho byste se měli vyvarovatČeho byste se měli vyvarovatČeho byste se měli vyvarovatČeho byste se měli vyvarovat    
Ošetřovat potahovou látku v rozporu s údaji v záručním listě a v obecném 

návodu na ošetřování, zejména čistit chemickými rozpouštědly. Oba zmíněné 
doklady jsou standardním příslušenstvím každé vyrobené sedací soupravy. Šlapat a 
skákat po sedácích či opěrácích. Pokoušet pevnost potahu ostrými předměty a to 
jak ve vašich rukou, tak ve vašich kapsách. Manipulovat v blízkosti sedačky s 
otevřeným ohněm či cigaretou. Nestrkat ruce, ani žádné jiné předměty do mezer 
mezi sedáky, opěráky nebo područky. Nejsou k tomu určeny.  Mohlo by dojít 
k poškození sedačky či dokonce ke zranění o vnitřní konstrukce výrobku. Domácí 
zvířata, především psi a kočky, dokážou během velmi krátké doby zcela zničit 
každou potahovou látku nebo kůži. Nepouštějte je proto na sedací soupravu.  

Nerovnoměrným zatěžováním dojde k nerovnoměrnému opotřebení. 
Například oblíbený sedák naproti televizoru může po určité době více změknout než 
sedáky méně používané. 

Sedačce škodí příliš vysoká i příliš nízká vlhkost a kolísavá teplota. V takovém 
případě dochází k rozpínání konstrukčních materiálů, k porušení spojů, což se 
projeví většinou vrzáním. 

Sedací souprava má několik částí sloužící k různým účelům. Například sedák 
slouží k sezení. Opěrák či opěrný polštář k opírání zad. Opěrky rukou (područky) 
zase k opírání rukou. Některé soupravy jsou vybaveny nouzovým lůžkem. To je 
určeno k příležitostnému přespání. Užívání k jiným účelům vede k poškození 
výrobku a k významnému snížení životnosti. 
 

 
Jsme přesvědčeni, že se výše zmiňovaným činnostem vyhnete a náš 

výrobek Vám bude sloužit řadu let. 
 

Co byste měli vědětCo byste měli vědětCo byste měli vědětCo byste měli vědět    
Při rozbalování sedačky se zvlášť u plyšů s fixovaným vlasem často objeví 

pomačkání či přehnutý vlas. To je způsobeno skladováním a přepravou v obalu. 
Vzhledem k tvarové paměti se látka sama za několik dnů vyrovná. Vyhlazení se 
urychlí napařovací žehličkou (!!! Pozor, vždy přes čistou flanelovou utěrku!!!) a 
jemným kartáčem. Stejně se dají napravit různá přesezená místa na potahu.  

Životnost i velmi kvalitních látek se pohybuje okolo 5 let. Vhodnou péčí a 
způsobem používání se dá výrazně prodloužit. Platí to ale i obráceně. Nešetrným 
zacházením či nevhodným ošetřováním lze zboží spotřebovat i podstatně dříve než 
uplyne dvouletá záruka. Podle současné právní úpravy však nelze takto 
znehodnocený výrobek reklamovat. Nespoléhejte tedy na to, že Vám bude sedačka 
pravidelně po dvou letech měněna a tak bude stále jako nová, ale pokuste se toho 
dosáhnout šetrným zacházením a vhodnou péčí. 

Mnohé potahové látky jsou opatřeny tzv. nešpinivou úpravou (teflon atp.) Ta 
samozřejmě nezaručuje, že zboží nejde ušpinit, ale výrazně zjednodušuje jeho 
čištění. 
 

    
    

Běžné vlastnosti čalouněných výrobkůBěžné vlastnosti čalouněných výrobkůBěžné vlastnosti čalouněných výrobkůBěžné vlastnosti čalouněných výrobků    
    
Řasení potahuŘasení potahuŘasení potahuŘasení potahu    
 

 
Čalouněná sedací souprava je ručně zpracovaný výrobek, kde je na dřevěné 

kostře pomocí měkkých výplňových materiálů a potahové látky či kůže dosaženo 
tvarů vhodných k pohodlnému odpočinku. Je zcela běžné, že u dvou shodných 
souprav ze shodného materiálu najdete spoustu drobných míst, ve kterých se 
vzájemně liší (viz obrázky). Nejsou to vady, ale je to dáno tím, že v rukou čalouníka 
vzniká vždy originál. 
                                                            

Znaky na kůžiZnaky na kůžiZnaky na kůžiZnaky na kůži    

 
Kůže použitá na výrobu našich sedacích souprav je skutečně pravá. Je v ní 

otisk životopisu každého zvířete. Od napodobenin ji poznáte jednoduše. 
Prohlédněte si pečlivě její strukturu. Žádná jizva, vráska či šrám, který její původní 
majitel utržil, se nikde neopakuje. Takové značky podtrhují jedinečnost výrobku. Na 
exponované plochy    se vybírají části kůže, kde tyto znaky nejsou, popřípadě jsou 
minimální bez vlivu na vzhled a životnost. Na plochách které nejsou namáhány 
(obvodech, zadních panelech polštářů či skrytých místech) je výskyt znaků povolen.    
Přirozeným projevem kůže je vrásnění a vytahování, zvláště na sedací části.   
 

PolštářePolštářePolštářePolštáře    
Čím dál oblíbenější jsou dnes měkké polštáře nahrazující klasický opěrák. 

Jsou mnohem pohodlnější a zvyšují variabilitu sedačky. Tyto polštáře jsou vyrobeny 
z různých směsí PUR drtí, mikrovláken atp. Ty kvalitnější mají výplň uloženou do 
přepážek. Přesto je nutné polštáře po každém použití naklepat do původního tvaru. 
Pokud se to zanedbá, výplň se časem značně zhutní a to i do stádia kdy je nutné jí 
zcela vyměnit.  Reklamovat to nejde, musí se to zaplatit.  

    
Úprava potahu po sezeníÚprava potahu po sezeníÚprava potahu po sezeníÚprava potahu po sezení    
Po sezení zůstává na některých, zpravidla na větších, zatěžovanějších 

plochách, volnější potah.  Rozsah tohoto jevu záleží na typu užitého materiálu, 
konstrukci, intenzitě a délce užívání. Po použití proto potah uhlazením rukou 
upravte.  Povolení potahu se může, v průběhu času, mírně zvětšit.  Nejde o vadu, 
ale o běžný projev opotřebení. Potah se dá samozřejmě běžným servisním úkonem 
dopnout (viz  servis). Přílišné vypnutí potahu má za následek deformaci hran 
měkkých výplňových pěn a velmi dramaticky snižuje životnost potahu. Dochází 
k přetěžování šitých spojů, jejich praskání a rovněž otěr je značně intenzivnější.  
Paradoxně potah povolí více u dražších komfortnějších výrobků s vyšší vrstvou pěn a 
s pružícími elementy v kostře, s velkými plochami sedáků. Prim tu hrají soupravy z 
přírodní usně.   
    

Tuhost sedákůTuhost sedákůTuhost sedákůTuhost sedáků    
Jedním z důležitých parametrů pro kvalitu sezení je tuhost výplňových 

materiálů. Je dána několika faktory. Především použitým materiálem, konstrukcí a 
intenzitou užívání. Jako výplň se nejčastěji používá PUR pěna.  Na různá místa je 
použita pěna různých vlastností.  Pěny mají schválenou výrobní toleranci odporu 
proti stlačení 10%.  Dále se při konstrukci počítá s tím, že dynamickým namáháním 
(užíváním) dojde k dalšímu až 35% snížení odporu proti stlačení.  Tento parametr 

má na svědomí fakt, že oblíbená místa bývají měkčí. To se však časem sjednotí. 
Velmi výrazný vliv na pocit tuhosti má i použitý potahový materiál. Tuhé látky. plyše 
atp. dělají výrobek tužším. Nejpodstatnější je v tomto ohledu vnitřní konstrukce. 
Jednotlivé prvky sedací soupravy se často skládají ze zcela odlišných konstrukčních 
prvků. Tato odlišnost je nutná pro dosažení požadovaného tvaru, velikosti nebo 
funkce.  Na obrázku vidíte příklady běžného řešení rohové sestavy.  Všimněte si 
odlišného uchycení vlnovců v rovných a v rohovém dílci, použití lamel nad 
rozkládáním nebo úložným prostorem či gumotextilních popruhů u otomanového 
zakončení. Všechny tyto skutečnosti samozřejmě mohou a mají vliv na rozdílnou 
tuhost sedáků. Je to přirozené a jde o běžnou vlastnost tohoto typu zboží. My se 
však nicméně snažíme konstruovat naše výrobky tak, aby rozdíly byly co nejmenší. 
 

Odrazy světla od vlasových textiliíOdrazy světla od vlasových textiliíOdrazy světla od vlasových textiliíOdrazy světla od vlasových textilií    
Dnes se používají tkaniny s vlasem, což jim dodává velmi příjemný pocit při 

doteku. Další vlastností tohoto řešení je, že se za různých světelných podmínek 
mění dojem barvy potahové látky. To ovlivňuje zejména úhel dopadu světla. 
Nejmarkantněji se to projevuje u klasických plyšů, kde je položení vlasu fixované, 
jak ukazuje obrázek. Typickým projevem moderních vlasových textilií tohoto typu 
je jejich zastřený, proměnlivý vzhled, jehož příčinou je odchylné působení světla na 
vlákna v řezu a v tahu. Vlákno vlasu je do pojiva fixováno v různých směrech pro 
vytvoření vizuálního efektu přírodní usně a vnímání odstínu a lesku textilie je u 
pozorovatele ovlivněno směrem pohledu a osvícením. Na takových látkách se tento 
jev projevuje  nepravidelnými odlišně zbarvenými plochami. U látek typu Nubuk, 

Alcantara jde vlas uhladit. Vyrábějí se i plyše kde je stlačení trvalejší například 
Carabu nebo Napoleon. 
 

a splňují parametry pro užití na čalouněné výrobky. Přesto však časem dochází ke
změnám zbarvení, zejména vlivem působení světla, potu nebo čisticích prostředků. 
U textilií i usní j
by došlo k
soupravě a na doplňcích se tyto mohou vzájemně v
Nejmarkantněji je to vidět u k
 

Servis se provádí v
všechny krejčovské a čalounické práce, výměnu výplňových p
konstrukčních prvků. Každý kus je na spodní straně označen unikátním číslem, ze 
kterého zjistíme všechny potřebné údaje pro případnou doobjednávku doplňků, 
látky nebo reklamaci, proto ho neodstraňujte. Na záručním listě je uvedeno slo
potahové látky a symbol pro ošetřování. Používejte pěnové čisticí prostředky určené 
na čalouněný nábytek. 

se pro změnu ve vašem interiéru.  Nabízíme p
potahových látek. Za zajímavou cenu dostanete zboží srovnatelné s
Aksamite také zajišťuje čištění sedacích souprav.
 

zdokonaluje. St
použité materiály. Proto si vyhrazujeme právo na drobné odchylky nových výrobků 
od těch dříve vyrobených a vystavených na prodejnách nebo od inzerovaných v 
reklamních materiálech. Snažíme se, ab
životnost našich sedaček a udrželi jejich cenovou hladinu na přijatelné úrovni. O 
změnách významných samozřejmě odběratele informujeme.
 

některých parametrů. Rozměry jsou uváděny vnější, s
Navazování linií u solitérních výrobků má povolenou toleranci 30mm, u spojovaných 
(rohových) výrobků 40mm. Ne vždy je možné docílit navazování vzoru na potahu.  
Spasování pruhů 
proto se nabízí za příplatek. Tvarované panely potahu jsou běžně zvrásněné a toto 
zvrásnění nemusí být pravidelné. Tato nepravidelnost není vadou. Odstíny 
potahových materiálů a dřevěných 

Alcantara jde vlas uhladit. Vyrábějí se i plyše kde je stlačení trvalejší například 
Carabu nebo Napoleon.  

Trvanlivost barevTrvanlivost barevTrvanlivost barevTrvanlivost barev    
Všechny potahové materiály, které používáme, mají testy na stálobarevnost 

a splňují parametry pro užití na čalouněné výrobky. Přesto však časem dochází ke  
změnám zbarvení, zejména vlivem působení světla, potu nebo čisticích prostředků. 
U textilií i usní je povolena určitá míra otěru zbarvení.  Ta je velmi malá a nehrozí, že 
by došlo k ušpinění při sezení, ale při kombinaci výrazně odlišných látek na sedací 
soupravě a na doplňcích se tyto mohou vzájemně v průběhu času obarvit. 
Nejmarkantněji je to vidět u kombinací červené a bílé barvy.   

Servis Servis Servis Servis     
Firma Aksamite, zajišťuje záruční a pozáruční servis veškerých svých výrobků. 

Servis se provádí v provozovně v Liderovicích. V rámci běžného servisu děláme 
všechny krejčovské a čalounické práce, výměnu výplňových pěn, opravy a zpevnění 
konstrukčních prvků. Každý kus je na spodní straně označen unikátním číslem, ze 
kterého zjistíme všechny potřebné údaje pro případnou doobjednávku doplňků, 
látky nebo reklamaci, proto ho neodstraňujte. Na záručním listě je uvedeno složení 
potahové látky a symbol pro ošetřování. Používejte pěnové čisticí prostředky určené 
na čalouněný nábytek.  

 
Přečalounění a čištěníPřečalounění a čištěníPřečalounění a čištěníPřečalounění a čištění    
Po určité době dojde k opotřebení soupravy, nebo se jen okouká a rozhodnete 

se pro změnu ve vašem interiéru.  Nabízíme přečalounění našich výrobků do nových 
potahových látek. Za zajímavou cenu dostanete zboží srovnatelné s novým. Firma 
Aksamite také zajišťuje čištění sedacích souprav.  
  

VývojVývojVývojVývoj    
Firma Aksamite, disponuje vlastním vývojem a své výrobky neustále 

zdokonaluje. Stále vylepšujeme konstrukční prvky, rozkládací mechanismy nebo 
použité materiály. Proto si vyhrazujeme právo na drobné odchylky nových výrobků 
od těch dříve vyrobených a vystavených na prodejnách nebo od inzerovaných v 
reklamních materiálech. Snažíme se, aby tyto změny zlepšili pohodlí, kvalitu a 
životnost našich sedaček a udrželi jejich cenovou hladinu na přijatelné úrovni. O 
změnách významných samozřejmě odběratele informujeme. 

Tolerance Tolerance Tolerance Tolerance     
Sedací souprava je specifický typ výrobku, u kterého jsou běžné tolerance 

některých parametrů. Rozměry jsou uváděny vnější, s tolerancí 50mm/díl. 
Navazování linií u solitérních výrobků má povolenou toleranci 30mm, u spojovaných 
(rohových) výrobků 40mm. Ne vždy je možné docílit navazování vzoru na potahu.  
Spasování pruhů a složitých vzorů vyžaduje jiné skládání střihu s nižší výtěžností, 
proto se nabízí za příplatek. Tvarované panely potahu jsou běžně zvrásněné a toto 
zvrásnění nemusí být pravidelné. Tato nepravidelnost není vadou. Odstíny 
potahových materiálů a dřevěných doplňků, zveřejněné na internetu nebo v letácích 

jsou pouze orientační. Potahové látky mají běžně drobné barevné odchylky 
jednotlivých výrobních šarží, a proto není možno zaručit barevnou shodu u 
doobjednávek. Doplňky a dekorační součásti s
rovněž mírné odchylky v
odstín dle vašich představ. 

 
Vlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezeníVlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezeníVlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezeníVlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezení
Každý výrobek i materiál má vlastností více a někte

jinými, řekněme horšími. Takový je život. Pouze nesolidní obchodníci nabízí zboží, 
které má jen kladné vlastnosti. Ti seriózní by Vás měli seznámit i s
omezeními. Zkusíme uvést několik příkladů toho, co by se mělo při výb
dobře zvážit.

Při výběru myslete i na praktičnost. Bílé, nebo velmi světlé látky či kůže jsou 
na novém výrobku krásné. V
pro hospodyňku noční můrou. Udržet je reprezentativní je opravdu každodenní
práce. V 
úpravou. Ta ovšem nezabrání znečištění, pouze usnadňuje jeho odstranění…

Na černých a velmi tmavých potazích se provozní znečištění neprojeví tak 
nápadně jako na světlých, ale naopak
zvířat nebo vlákna
 

ŘaseníŘaseníŘaseníŘasení
Určitému procentu zákazníků vadí zcela běžná vlastnost čalouněných 

výrobku, kterou je nepravidelné řasení v
zvlnění velkých p
značné rozčarování. Není ovšem nutné volit místo pohodlné sedací soupravy 
plastovou lavičku.  Stačí vybrat barevný potah se vzory, ten tento jev celkem dobře 
zamaskuje. Jednobarevné látky ho 
osvětlení. Boční slabé světlo (okno v

stínů vrásněním zdůrazňuje, horní nasvícení ho naopak potlačí. Kdo nechce 
sedačku s
sedáky, tvrdší, s
vyhledává jako projev jedinečnosti ručně vyráběného výrobku.

Na obrázku je vidět jak řasení vynikne na stejných, pouze do jiné látky 
potažených dílech.
.  

ŽmolkyŽmolkyŽmolkyŽmolky
Na mnoha látkách se časem vyskytnou žmolky i přes to, že jsou testovány na 

tento jev a žmolkovitost
vznikají třením a vytahováním volných vláken tkaniny, nejčastěji tkaninou jinou, 
zejména při použití přehozů. Pozoruhodně „účinné“ jsou ve způsobování žmolků 

jsou pouze orientační. Potahové látky mají běžně drobné barevné odchylky 
jednotlivých výrobních šarží, a proto není možno zaručit barevnou shodu u 
doobjednávek. Doplňky a dekorační součásti s mořeného masivního dřeva vykazují 
rovněž mírné odchylky v odstínu. Na požádání (po dodání vzoru) jsme schopni dodat 
odstín dle vašich představ.  

Vlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezeníVlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezeníVlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezeníVlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezení    
Každý výrobek i materiál má vlastností více a některé žádané jsou vykoupeny 

jinými, řekněme horšími. Takový je život. Pouze nesolidní obchodníci nabízí zboží, 
které má jen kladné vlastnosti. Ti seriózní by Vás měli seznámit i s některými 
omezeními. Zkusíme uvést několik příkladů toho, co by se mělo při výběru sedačky 
dobře zvážit. 

Při výběru myslete i na praktičnost. Bílé, nebo velmi světlé látky či kůže jsou 
na novém výrobku krásné. V domácnosti s běžným provozem se však mohou stát 
pro hospodyňku noční můrou. Udržet je reprezentativní je opravdu každodenní 

 mnohých případech jsou tyto látky opatřeny takzvanou nešpinavou 
úpravou. Ta ovšem nezabrání znečištění, pouze usnadňuje jeho odstranění… 

Na černých a velmi tmavých potazích se provozní znečištění neprojeví tak 
nápadně jako na světlých, ale naopak je na nich vidět prach, chloupky domácích 
zvířat nebo vlákna cizích textilií… 

ŘaseníŘaseníŘaseníŘasení    
Určitému procentu zákazníků vadí zcela běžná vlastnost čalouněných 

výrobku, kterou je nepravidelné řasení v záhybech, u tvarovek opěráků, švech nebo 
zvlnění velkých ploch po použití. Vadou to sice není, ale někomu to může přivodit 
značné rozčarování. Není ovšem nutné volit místo pohodlné sedací soupravy 
plastovou lavičku.  Stačí vybrat barevný potah se vzory, ten tento jev celkem dobře 
zamaskuje. Jednobarevné látky ho naopak značně zvýrazní.  Stejně důležité je 
osvětlení. Boční slabé světlo (okno v panelovém domě, večerní lampička) vrhání 

stínů vrásněním zdůrazňuje, horní nasvícení ho naopak potlačí. Kdo nechce 
sedačku s vrásněním, měl by vybírat tu s méně tvarovanými plochami, s dělenými 
sedáky, tvrdší, s menším objemem výplňových pěn. Většina zákazníků řasení 
vyhledává jako projev jedinečnosti ručně vyráběného výrobku. 

Na obrázku je vidět jak řasení vynikne na stejných, pouze do jiné látky 
potažených dílech. 

ŽmolkyŽmolkyŽmolkyŽmolky  
Na mnoha látkách se časem vyskytnou žmolky i přes to, že jsou testovány na 

tento jev a žmolkovitost je na povolené úrovni. Žmolky jsou projevem opotřebení, 
vznikají třením a vytahováním volných vláken tkaniny, nejčastěji tkaninou jinou, 
zejména při použití přehozů. Pozoruhodně „účinné“ jsou ve způsobování žmolků 

Tento	pán	
sedí	značně	
nepohodlně.
Ještě	přitom	
zdeformuje	
přední	hrany	
sedáků.

Tento	pán	sedí	
způsobem,	ke	
kterému	jsou	
čalouněné	
výrobky	
určeny.

Tady	si	pán	
zdeformuje	
opěráky,	často	
dochází	i	
ke	zlomení	
některých	
z	konstrukčních	
prvků.

Zde	vidíme	
častý	nešvar.	
Pán	si	zničí	
křeslo	
deformací	
područky.	



	 Trvanlivost	barev

	 Všechny	potahové	materiály,	které	používáme,	mají	testy	na	stálobarevnost	a	splňují	
parametry	pro	užití	na	čalouněné	výrobky.	Přesto	však	časem	dochází	ke	změnám	zbarvení,	
zejména	vlivem	působení	světla,	potu	nebo	čisticích	prostředků.	U	textilií	i	usní	je	povolena	
určitá	míra	otěru	zbarvení.	Ta	je	velmi	malá	a	nehrozí,	že	by	došlo	k	ušpinění	při	sezení,	ale	
při	 kombinaci	 výrazně	 odlišných	 látek	 na	 sedací	 soupravě	 a	 na	 doplňcích	 se	 tyto	 mohou	
vzájemně	 v	 průběhu	 času	 obarvit.	 Nejmarkantněji	 je	 to	 vidět	 u	 kombinací	 červené	 a	 bílé	
barvy.

	 Servis

	 Firma	Ponsel,	zajišťuje	záruční		servis	veškerých	svých	výrobků	prostřednictvím	MPS	–	
nezávislého	reklamačního	servisu.	

	 Tolerance

	 Sedací	souprava	je	specifický	typ	výrobku,	u	kterého	jsou	běžné	tolerance	některých	
parametrů.	Rozměry	jsou	uváděny	vnější			(s	tolerancí	50mm/díl).	Navazování	linií	u	solitérních	
výrobků	má	povolenou	toleranci	30mm,	u	spojovaných	(rohových)	výrobků	40mm.	Ne	vždy	
je	možné	docílit	navazování	vzoru	na	potahu.	Rovnání	do	vzoru	vyžaduje	jiné	skládání	střihu	
s	nižší	výtěžností,	proto	se	nabízí	za	příplatek.	Tvarované	panely	potahu	jsou	běžně	zvrásněné	
a	 toto	 zvrásnění	 nemusí	 být	 pravidelné.	 Tato	 nepravidelnost	 není	 vadou.	 Odstíny	 pota-
hových	materiálů	a	dřevěných	doplňků	zveřejněné	na	internetu	nebo	v letácích	jsou	pouze	
orientační.	Potahové	látky	mají	běžně	drobné	barevné	odchylky	jednotlivých	výrobních	šarží,	
a	proto	není	možno	zaručit	barevnou	shodu	u	doobjednávek.	

	 Vlastnosti	některých	řešení,	použitých	materiálů,	jejich	výhody	
a	omezení

	 Každý	výrobek	i	materiál	má	vlastností	více	a	některé	žádané	jsou	vykoupené		jinými,	
řekněme	horšími.	Takový	je	život.	Pouze	nesolidní	obchodníci	nabízí	zboží,	které	má	jen	klad-
né	vlastnosti.	Ti	seriózní	by	Vás	měli	seznámit	i	s některými	omezeními.	Zkusíme	uvést	několik	
příkladů	toho,	co	by	se	mělo	při	výběru	sedačky	dobře	zvážit.

	 Při	výběru	myslete		na	praktičnost.	Bílé	nebo	velmi	světlé	látky	či	kůže	jsou	na	novém	
výrobku	krásné.	V domácnosti	s běžným	provozem	se	však	mohou	stát	pro	hospodyňku	noční	
můrou.	Udržet	 je	reprezentativní	 je	opravdu	každodenní	práce.	V mnohých	případech	jsou	
tyto	 látky	 opatřeny	 takzvanou	 nešpinivou	 úpravou.	Ta	 ovšem	 nezabrání	 znečištění,	 pouze	
usnadňuje	jeho	odstranění…

	 Na	černých	a	velmi	 tmavých	potazích	se	provozní	znečištění	neprojeví	 tak	nápadně	
jako	na	světlých,	ale	naopak	je	na	nich	vidět	prach,	chloupky	domácích		zvířat	nebo	vlákna	
cizích	textilií.

	 Řasení

	

	 Určitému	procentu	zákazníků	vadí	zcela	běžná	vlastnost	čalouněných	výrobků,	kterou	

Na	obrázku	je	vidět,	 	 jak	řasení	vynikne	na	stejných,	avšak	pouze	do	jiné	látky	potažených	
dílech.

	 Určitému	procentu	zákazníků	vadí	zcela	běžná	vlastnost	čalouněných	výrobků,	kterou	
je	nepravidelné	řasení	v záhybech,	u	tvarovek	opěráků,	švech	nebo		zvlnění	velkých	ploch	po	
použití.	Vadou	to	sice	není,	ale	někomu	to	může	přivodit		značné	rozčarování.	Není	ovšem	
nutné	volit	místo	pohodlné	sedací	soupravy	plastovou	lavičku.	Stačí	vybrat	barevný	potah	
se	 vzory,	 ten	 tento	 jev	 celkem	 dobře	 zamaskuje.	 Jednobarevné	 látky	 ho	 naopak	 značně	
zvýrazní.	Stejně	důležité	je	i		osvětlení.	Boční	slabé	světlo	(okno	v panelovém	domě,	večerní	
lampička)	vrhání	stínů	vrásnění	zdůrazňuje,	horní	nasvícení	ho	naopak	potlačí.	Kdo	nechce	
sedačku	s vrásněním,	měl	by	vybírat	tu	s méně	tvarovanými	plochami,	s dělenými	sedáky,	
tvrdší,	s menším	objemem	výplňových	pěn.	Většina	zákazníků	řasení		vyhledává	jako	projev	
jedinečnosti	ručně	vyráběného	výrobku.

	 Žmolky

Na	 mnoha	 látkách	 se	 časem	 vyskytnou	 žmolky	 i	 přesto,	 že	 jsou	 testovány	 na	 	 tento	 jev	 a	
žmolkovitost	 je	 na	 povolené	 úrovni.	 Žmolky	 jsou	 projevem	 opotřebení,	 	 vznikají	 třením	 a	
vytahováním	volných	vláken	tkaniny,	nejčastěji	tkaninou	jinou,	zejména	při	použití	přehozů.	
Výskytu	 žmolků	 	 často	 paradoxně	 nahrává	 i	 přehnaná	 údržba,	 časté	 vysávání	 nevhodnou	
hubicí	 vysavače	 nebo	 kartáčování.	 Žmolky	 se	 dají	 do	 určité	 míry	 odstranit	 použitím	 tzv.	
žmolkovače.	Lepší	je	takové	situaci	předejít,	včas	odhalit	a	odstranit	příčinu.

	 Rozkládání
	 Před	 prvním	 rozložením	 sedací	 soupravy	 je	 nutné	 odstranit	 přepravní	 popruhy,	
zajišťující	 rozkládací	 mechanismus	 při	 přepravě.	Všechny	 mechanismy	 vysouvejte	 vždy	 ze	
středu.	Dbejte,	aby	při	vysouvání	nedošlo	ke	zkřížení	v	pojezdech,	což	může	mít	za	následek	
zaseknutí,	 popřípadě	 vypadnutí	 lůžka	 z	 pohovky.	 Rovněž	 vyklápění	 musí	 být	 provedeno	
vždy	 uchopením	 madla	 v	 prostřední	 části.	 Zkřížením	 při	 vyklápění	 dojde	 k	 neúměrnému	
namáhání	 kovových	 pantů,	 hrozí	 jejich	 zkroucení	 nebo	„ustřižení“	 nýtů.	 Lůžko	 v	 sedacích	
soupravách	je	nouzové	a	je	určeno	k	občasnému	přespání.

	 Díky	 specifikům	 výrobku	 a	 jeho	 primárnímu	 účelu,	 tj.	 sezení,	 	 je	 ložní	 plocha	
dělená,	 jednotlivé	 části	 nemají	 shodnou	 konstrukci.	 Mezi	 jednotlivými	 díly	 mohou	 být	
několikacentimetrové	 mezery	 a	 výškové	 rozdíly.	 Od	 nouzového	 lůžka	 nemůžete	 očekávat	
stejný	komfort	spaní	jako	od	běžné	postele.

	 Bezpečnost

	 Při	 manipulaci	 s	 rozkládacím	 mechanismem	 dbejte,	 aby	 nikdo	 nevkládal	 ruce	
ani	 jiné	 části	 těla	 do	 prostoru	 pohybujícího	 se	 kovového	 pantu,	 hrozí	 nebezpečí	
poranění!	Nikdy	nenechávejte	s	lůžkem	manipulovat	děti!	Před	použitím	zkontrolujte,	
zda	je	lůžko	úplně	rozloženo!	Lůžko	nikdy	nepoužívejte,	jestliže	jsou	některé	jeho	části	
poškozené!

	

	 Garance

	 Zákonná	záruka

	 Občanský	zákoník	dává	spotřebiteli	záruku	trvající	dva	roky.	Znamená	to,	že	prodejce	
odpovídá	po	dva	roky	od	doby	zakoupení	výrobku	za	výrobní	vady.	Záruka	se	prodlužuje	o	
dobu,	 po	 kterou	 zákazník	 nemohl	 díky	 již	 uplatněné	 reklamaci	 výrobek	 používat.	 Způsob	
vyřizování	reklamace	výrobní	vady,	tedy	to,	zda	bude	výrobek	opraven,	vyměněn	nebo	bude	
poskytnuta	sleva	z	ceny	či	dokonce	bude	odstoupeno	od	kupní	smlouvy,	určuje	prodávající.	
Prvních	šest	měsíců	po	prodeji	odpovídá	prodejce	ještě	za	tzv.	rozpor	s	kupní	smlouvou.	To	v	
praxi	znamená,	že	odpovídá	za	to,	že	výrobek	má	vlastnosti	prodejcem	deklarované,	zejména	
že	je	bez	vad.	Zde	si	způsob	vyřizování	volí	zákazník.

	 Zákonná	záruka	se	výslovně	nevztahuje	na	životnost	výrobku	a	na	vlastnosti	uvedené	
jako	„Běžné	vlastnosti	čalouněných	výrobků“.	Opotřebení	není	výrobní	vadou	a	jeho	rozsah	
je	zcela	v	rukou	zákazníka.	Typickým	příkladem	opotřebení,	které	bývá	neoprávněně	reklam-
ováno,	je	například	změknutí	výplňových	pěn,	částečné	zvlnění	potahových	látek,	vrzání

    
Úprava potahu po sezeníÚprava potahu po sezeníÚprava potahu po sezeníÚprava potahu po sezení    
Po sezení zůstává na některých, zpravidla na větších, zatěžovanějších 

plochách, volnější potah.  Rozsah tohoto jevu záleží na typu užitého materiálu, 
konstrukci, intenzitě a délce užívání. Po použití proto potah uhlazením rukou 
upravte.  Povolení potahu se může, v průběhu času, mírně zvětšit.  Nejde o vadu, 
ale o běžný projev opotřebení. Potah se dá samozřejmě běžným servisním úkonem 
dopnout (viz  servis). Přílišné vypnutí potahu má za následek deformaci hran 
měkkých výplňových pěn a velmi dramaticky snižuje životnost potahu. Dochází 
k přetěžování šitých spojů, jejich praskání a rovněž otěr je značně intenzivnější.  
Paradoxně potah povolí více u dražších komfortnějších výrobků s vyšší vrstvou pěn a 
s pružícími elementy v kostře, s velkými plochami sedáků. Prim tu hrají soupravy z 
přírodní usně.   
    

Tuhost sedákůTuhost sedákůTuhost sedákůTuhost sedáků    
Jedním z důležitých parametrů pro kvalitu sezení je tuhost výplňových 

materiálů. Je dána několika faktory. Především použitým materiálem, konstrukcí a 
intenzitou užívání. Jako výplň se nejčastěji používá PUR pěna.  Na různá místa je 
použita pěna různých vlastností.  Pěny mají schválenou výrobní toleranci odporu 
proti stlačení 10%.  Dále se při konstrukci počítá s tím, že dynamickým namáháním 
(užíváním) dojde k dalšímu až 35% snížení odporu proti stlačení.  Tento parametr 

má na svědomí fakt, že oblíbená místa bývají měkčí. To se však časem sjednotí. 
Velmi výrazný vliv na pocit tuhosti má i použitý potahový materiál. Tuhé látky. plyše 
atp. dělají výrobek tužším. Nejpodstatnější je v tomto ohledu vnitřní konstrukce. 
Jednotlivé prvky sedací soupravy se často skládají ze zcela odlišných konstrukčních 
prvků. Tato odlišnost je nutná pro dosažení požadovaného tvaru, velikosti nebo 
funkce.  Na obrázku vidíte příklady běžného řešení rohové sestavy.  Všimněte si 
odlišného uchycení vlnovců v rovných a v rohovém dílci, použití lamel nad 
rozkládáním nebo úložným prostorem či gumotextilních popruhů u otomanového 
zakončení. Všechny tyto skutečnosti samozřejmě mohou a mají vliv na rozdílnou 
tuhost sedáků. Je to přirozené a jde o běžnou vlastnost tohoto typu zboží. My se 
však nicméně snažíme konstruovat naše výrobky tak, aby rozdíly byly co nejmenší. 
 

Odrazy světla od vlasových textiliíOdrazy světla od vlasových textiliíOdrazy světla od vlasových textiliíOdrazy světla od vlasových textilií    
Dnes se používají tkaniny s vlasem, což jim dodává velmi příjemný pocit při 

doteku. Další vlastností tohoto řešení je, že se za různých světelných podmínek 
mění dojem barvy potahové látky. To ovlivňuje zejména úhel dopadu světla. 
Nejmarkantněji se to projevuje u klasických plyšů, kde je položení vlasu fixované, 
jak ukazuje obrázek. Typickým projevem moderních vlasových textilií tohoto typu 
je jejich zastřený, proměnlivý vzhled, jehož příčinou je odchylné působení světla na 
vlákna v řezu a v tahu. Vlákno vlasu je do pojiva fixováno v různých směrech pro 
vytvoření vizuálního efektu přírodní usně a vnímání odstínu a lesku textilie je u 
pozorovatele ovlivněno směrem pohledu a osvícením. Na takových látkách se tento 
jev projevuje  nepravidelnými odlišně zbarvenými plochami. U látek typu Nubuk, 

Alcantara jde vlas uhladit. Vyrábějí se i plyše kde je stlačení trvalejší například 
Carabu nebo Napoleon. 
 

a splňují parametry pro užití na čalouněné výrobky. Přesto však časem dochází ke
změnám zbarvení, zejména vlivem působení světla, potu nebo čisticích prostředků. 
U textilií i usní j
by došlo k
soupravě a na doplňcích se tyto mohou vzájemně v
Nejmarkantněji je to vidět u k
 

Servis se provádí v
všechny krejčovské a čalounické práce, výměnu výplňových p
konstrukčních prvků. Každý kus je na spodní straně označen unikátním číslem, ze 
kterého zjistíme všechny potřebné údaje pro případnou doobjednávku doplňků, 
látky nebo reklamaci, proto ho neodstraňujte. Na záručním listě je uvedeno slo
potahové látky a symbol pro ošetřování. Používejte pěnové čisticí prostředky určené 
na čalouněný nábytek. 

se pro změnu ve vašem interiéru.  Nabízíme p
potahových látek. Za zajímavou cenu dostanete zboží srovnatelné s
Aksamite také zajišťuje čištění sedacích souprav.
 

zdokonaluje. St
použité materiály. Proto si vyhrazujeme právo na drobné odchylky nových výrobků 
od těch dříve vyrobených a vystavených na prodejnách nebo od inzerovaných v 
reklamních materiálech. Snažíme se, ab
životnost našich sedaček a udrželi jejich cenovou hladinu na přijatelné úrovni. O 
změnách významných samozřejmě odběratele informujeme.
 

některých parametrů. Rozměry jsou uváděny vnější, s
Navazování linií u solitérních výrobků má povolenou toleranci 30mm, u spojovaných 
(rohových) výrobků 40mm. Ne vždy je možné docílit navazování vzoru na potahu.  
Spasování pruhů 
proto se nabízí za příplatek. Tvarované panely potahu jsou běžně zvrásněné a toto 
zvrásnění nemusí být pravidelné. Tato nepravidelnost není vadou. Odstíny 
potahových materiálů a dřevěných 

Alcantara jde vlas uhladit. Vyrábějí se i plyše kde je stlačení trvalejší například 
Carabu nebo Napoleon.  

Trvanlivost barevTrvanlivost barevTrvanlivost barevTrvanlivost barev    
Všechny potahové materiály, které používáme, mají testy na stálobarevnost 

a splňují parametry pro užití na čalouněné výrobky. Přesto však časem dochází ke  
změnám zbarvení, zejména vlivem působení světla, potu nebo čisticích prostředků. 
U textilií i usní je povolena určitá míra otěru zbarvení.  Ta je velmi malá a nehrozí, že 
by došlo k ušpinění při sezení, ale při kombinaci výrazně odlišných látek na sedací 
soupravě a na doplňcích se tyto mohou vzájemně v průběhu času obarvit. 
Nejmarkantněji je to vidět u kombinací červené a bílé barvy.   

Servis Servis Servis Servis     
Firma Aksamite, zajišťuje záruční a pozáruční servis veškerých svých výrobků. 

Servis se provádí v provozovně v Liderovicích. V rámci běžného servisu děláme 
všechny krejčovské a čalounické práce, výměnu výplňových pěn, opravy a zpevnění 
konstrukčních prvků. Každý kus je na spodní straně označen unikátním číslem, ze 
kterého zjistíme všechny potřebné údaje pro případnou doobjednávku doplňků, 
látky nebo reklamaci, proto ho neodstraňujte. Na záručním listě je uvedeno složení 
potahové látky a symbol pro ošetřování. Používejte pěnové čisticí prostředky určené 
na čalouněný nábytek.  

 
Přečalounění a čištěníPřečalounění a čištěníPřečalounění a čištěníPřečalounění a čištění    
Po určité době dojde k opotřebení soupravy, nebo se jen okouká a rozhodnete 

se pro změnu ve vašem interiéru.  Nabízíme přečalounění našich výrobků do nových 
potahových látek. Za zajímavou cenu dostanete zboží srovnatelné s novým. Firma 
Aksamite také zajišťuje čištění sedacích souprav.  
  

VývojVývojVývojVývoj    
Firma Aksamite, disponuje vlastním vývojem a své výrobky neustále 

zdokonaluje. Stále vylepšujeme konstrukční prvky, rozkládací mechanismy nebo 
použité materiály. Proto si vyhrazujeme právo na drobné odchylky nových výrobků 
od těch dříve vyrobených a vystavených na prodejnách nebo od inzerovaných v 
reklamních materiálech. Snažíme se, aby tyto změny zlepšili pohodlí, kvalitu a 
životnost našich sedaček a udrželi jejich cenovou hladinu na přijatelné úrovni. O 
změnách významných samozřejmě odběratele informujeme. 

Tolerance Tolerance Tolerance Tolerance     
Sedací souprava je specifický typ výrobku, u kterého jsou běžné tolerance 

některých parametrů. Rozměry jsou uváděny vnější, s tolerancí 50mm/díl. 
Navazování linií u solitérních výrobků má povolenou toleranci 30mm, u spojovaných 
(rohových) výrobků 40mm. Ne vždy je možné docílit navazování vzoru na potahu.  
Spasování pruhů a složitých vzorů vyžaduje jiné skládání střihu s nižší výtěžností, 
proto se nabízí za příplatek. Tvarované panely potahu jsou běžně zvrásněné a toto 
zvrásnění nemusí být pravidelné. Tato nepravidelnost není vadou. Odstíny 
potahových materiálů a dřevěných doplňků, zveřejněné na internetu nebo v letácích 

jsou pouze orientační. Potahové látky mají běžně drobné barevné odchylky 
jednotlivých výrobních šarží, a proto není možno zaručit barevnou shodu u 
doobjednávek. Doplňky a dekorační součásti s
rovněž mírné odchylky v
odstín dle vašich představ. 

 
Vlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezeníVlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezeníVlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezeníVlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezení
Každý výrobek i materiál má vlastností více a někte

jinými, řekněme horšími. Takový je život. Pouze nesolidní obchodníci nabízí zboží, 
které má jen kladné vlastnosti. Ti seriózní by Vás měli seznámit i s
omezeními. Zkusíme uvést několik příkladů toho, co by se mělo při výb
dobře zvážit.

Při výběru myslete i na praktičnost. Bílé, nebo velmi světlé látky či kůže jsou 
na novém výrobku krásné. V
pro hospodyňku noční můrou. Udržet je reprezentativní je opravdu každodenní
práce. V 
úpravou. Ta ovšem nezabrání znečištění, pouze usnadňuje jeho odstranění…

Na černých a velmi tmavých potazích se provozní znečištění neprojeví tak 
nápadně jako na světlých, ale naopak
zvířat nebo vlákna
 

ŘaseníŘaseníŘaseníŘasení
Určitému procentu zákazníků vadí zcela běžná vlastnost čalouněných 

výrobku, kterou je nepravidelné řasení v
zvlnění velkých p
značné rozčarování. Není ovšem nutné volit místo pohodlné sedací soupravy 
plastovou lavičku.  Stačí vybrat barevný potah se vzory, ten tento jev celkem dobře 
zamaskuje. Jednobarevné látky ho 
osvětlení. Boční slabé světlo (okno v

stínů vrásněním zdůrazňuje, horní nasvícení ho naopak potlačí. Kdo nechce 
sedačku s
sedáky, tvrdší, s
vyhledává jako projev jedinečnosti ručně vyráběného výrobku.

Na obrázku je vidět jak řasení vynikne na stejných, pouze do jiné látky 
potažených dílech.
.  

ŽmolkyŽmolkyŽmolkyŽmolky
Na mnoha látkách se časem vyskytnou žmolky i přes to, že jsou testovány na 

tento jev a žmolkovitost
vznikají třením a vytahováním volných vláken tkaniny, nejčastěji tkaninou jinou, 
zejména při použití přehozů. Pozoruhodně „účinné“ jsou ve způsobování žmolků 

jsou pouze orientační. Potahové látky mají běžně drobné barevné odchylky 
jednotlivých výrobních šarží, a proto není možno zaručit barevnou shodu u 
doobjednávek. Doplňky a dekorační součásti s mořeného masivního dřeva vykazují 
rovněž mírné odchylky v odstínu. Na požádání (po dodání vzoru) jsme schopni dodat 
odstín dle vašich představ.  

Vlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezeníVlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezeníVlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezeníVlastnosti některých řešení, použitých materiálů, jejich výhody a omezení    
Každý výrobek i materiál má vlastností více a některé žádané jsou vykoupeny 

jinými, řekněme horšími. Takový je život. Pouze nesolidní obchodníci nabízí zboží, 
které má jen kladné vlastnosti. Ti seriózní by Vás měli seznámit i s některými 
omezeními. Zkusíme uvést několik příkladů toho, co by se mělo při výběru sedačky 
dobře zvážit. 

Při výběru myslete i na praktičnost. Bílé, nebo velmi světlé látky či kůže jsou 
na novém výrobku krásné. V domácnosti s běžným provozem se však mohou stát 
pro hospodyňku noční můrou. Udržet je reprezentativní je opravdu každodenní 

 mnohých případech jsou tyto látky opatřeny takzvanou nešpinavou 
úpravou. Ta ovšem nezabrání znečištění, pouze usnadňuje jeho odstranění… 

Na černých a velmi tmavých potazích se provozní znečištění neprojeví tak 
nápadně jako na světlých, ale naopak je na nich vidět prach, chloupky domácích 
zvířat nebo vlákna cizích textilií… 

ŘaseníŘaseníŘaseníŘasení    
Určitému procentu zákazníků vadí zcela běžná vlastnost čalouněných 

výrobku, kterou je nepravidelné řasení v záhybech, u tvarovek opěráků, švech nebo 
zvlnění velkých ploch po použití. Vadou to sice není, ale někomu to může přivodit 
značné rozčarování. Není ovšem nutné volit místo pohodlné sedací soupravy 
plastovou lavičku.  Stačí vybrat barevný potah se vzory, ten tento jev celkem dobře 
zamaskuje. Jednobarevné látky ho naopak značně zvýrazní.  Stejně důležité je 
osvětlení. Boční slabé světlo (okno v panelovém domě, večerní lampička) vrhání 

stínů vrásněním zdůrazňuje, horní nasvícení ho naopak potlačí. Kdo nechce 
sedačku s vrásněním, měl by vybírat tu s méně tvarovanými plochami, s dělenými 
sedáky, tvrdší, s menším objemem výplňových pěn. Většina zákazníků řasení 
vyhledává jako projev jedinečnosti ručně vyráběného výrobku. 

Na obrázku je vidět jak řasení vynikne na stejných, pouze do jiné látky 
potažených dílech. 

ŽmolkyŽmolkyŽmolkyŽmolky  
Na mnoha látkách se časem vyskytnou žmolky i přes to, že jsou testovány na 

tento jev a žmolkovitost je na povolené úrovni. Žmolky jsou projevem opotřebení, 
vznikají třením a vytahováním volných vláken tkaniny, nejčastěji tkaninou jinou, 
zejména při použití přehozů. Pozoruhodně „účinné“ jsou ve způsobování žmolků 

nebo	 třeba	 zlomená	 lamela	 na	 nouzovém	 lůžku.	 Přestože	 vady	 vzniklé	 opotřebením	 nelze	
oprávněně	 reklamovat,	 je	 možné	 je	 ve	 většině	 případů	 bez	 problémů	 odstranit	 v  rámci	
běžného	servisu	(viz	-	Servis).

	 Firma	 Ponsel	 neručí	 za	 škody,	 které	 vzniknou	 při	 přepravě	 nebo	 při	 skladování	
(obzvláště	na	volném	prostranství)	a	dále	za	poškození,	která	vzniknou	po	převzetí	výrobků	
kupujícími	zacházením	v rozporu	s	Pokyny	pro	správné	umístění	a	pro	ošetřování	potahových	
materiálů.

	 Uplatnění	reklamace,	práva	a	povinnosti

	 V	případě	že	se	na	výrobku	vyskytne	výrobní	vada,	musí	být	 reklamace	uplatněna	u	
prodejce,	u	kterého	byla	zakoupena.	Reklamace	uplatněná	jinde	-	např.	u	výrobce	-	může	být	
teoreticky	 vyřízena,	 ale	 nikdo	 jiný	 než	 prodejce	 není	 oprávněn	 reklamace	 řešit.	 Prodávající	
rozhodne	o	způsobu	vyřízení	reklamace	a	on	se	v	případě,	že	to	uzná	za	vhodné,	obrátí	na	
odbornou	firmu,	výrobce	nebo	dovozce,	aby	zajistil	potřebný	servisní	úkon.

	 V	 případě	 že	 se	 na	 výrobku	 vyskytne	 výrobní	 vada,	 musí	 být	 reklamace	 uplatněna	
neprodleně	 po	 zjištění	 vady.	 Pokud	 není	 reklamace	 uplatněna	 neprodleně	 a	 následným	
užíváním	 vadného	 výrobku	 se	 stane	 tento	 neopravitelný,	 neodpovídá	 za	 vzniklou	 škodu	
prodávající.	Čekání	s	uplatněním	reklamace	před	konec	záruční	doby	se	tedy	nemusí	vyplatit.

	 Zákazník	má	nárok	na	doklad	o	uplatnění	reklamace.	Ten	musí	obsahovat	identifikaci	
reklamujícího	a	prodávajícího	(nebo	servisní	organizace),	identifikaci	reklamovaného	výrobku	
včetně	uvedení	data	prodeje,	údaje	o	tom,	v	čem	zboží	neodpovídá	kupní	smlouvě,	případně	
konkrétní	popis	reklamovaných	vad,	požadavek	spotřebitele	na	způsob	vyřízení	reklamace,	
datum	uplatnění	 reklamace	a	předpokládaný	termín	 jejího	vyřízení,	dohodu	o	prodloužení	
lhůty	 k  vyřízení	 reklamace,	 podpisy	 reklamujícího	 i	 zástupce	 prodávajícího	 nebo	 přijímající	
servisní	organizace,	případně	jejich	razítko.	Při	uplatnění	reklamace	nemusíte	prodávajícímu	
předat	prodejní	doklad.	Prodejce	je	nicméně	oprávněn	do	něj	nahlédnout,	aby	si	mohl	ověřit,	
že	výrobek	skutečně	byl	prodán	v dané	prodejně,	zkontrolovat	datum	prodeje	ve	vztahu	k	
záruční	lhůtě,	a	může	si	popř.	pořídit	kopii.

	 Prodejce	je	oprávněn	požadovat	po	zákazníkovi,	aby	prokázal,	že	zboží	u	něho	opravdu	
zakoupil	a	že	zboží	je	ještě	v	záruční	době.	K	tomu	účelu	slouží	záruční	list	či	doklad	o	koupi.	
Předložením	potřebných	dokladů	předejdete	zbytečným	sporům	a	urychlíte	řešení.	

	 Prodejce	 vyřídí	 reklamaci	 bez	 zbytečného	 odkladu	 nejpozději	 do	 30	 dnů	 ode	 dne	
uplatnění,	pokud	se	nedohodne	se	spotřebitelem	na	 lhůtě	delší.	U	vyřizování	 reklamací	na	
nábytek	je	dohoda	o	prodloužení	lhůty	k	vyřízení	reklamace	často	používána.	Prodejci	oplátk-
ou	za	souhlas	s	takovýmto	prodloužením	nabízejí	zákazníkům	nadstandardní	služby	–	např.	
oprava	v bytě	zákazníka.		Což	rozhodně	nelze	považovat	za	povinnost	prodejce.	Zákon	nečiní	
rozdíl	mezi	 jednotlivými	druhy	spotřebního	zboží,	a	 tak	není	při	 reklamaci	 rozdíl	mezi	mo-
bilním	 telefonem	 a	 sedací	 soupravou.	Vyplývá	 z	 něho,	 že	 při	 uplatnění	 reklamace	 zákazník	
reklamovaný	 výrobek	 předloží	 a	 prodávající	 v	 daném	 termínu	 reklamaci	 vyřídí.	 	Ve	 většině	
případů	se	však	prodejci	nábytku,	nad	rámec	svých	povinností,	snaží	ušetřit	zákazníka	potíží	
a	 pokouší	 se	 zajistit	 prohlídku	 i	 přepravu	 zboží	 k	 opravě	 sami.	 Toto	 řešení	 je	 však	 časově	
náročné	a	prodejci	riskují,	že	se	díky	své	vstřícnosti	dostanou	do	kolize	s	termínem	k	vyřízení	
reklamace.	Proto	často	využívají	legální	možnost	-	dohodu	o	prodloužení	doby	k	vyřizování	
reklamace.	Zákazníci,	kteří	na	tuto	dohodu	přistoupí,	si	tedy	nemusí	lámat	hlavu	s	přepravou.	
Zákazník	musí	poskytnout	při	vyřizování	reklamace	tzv.	účinnou	součinnost.	Bez	dostatečné	
součinnosti	nemá	prodejce	řádnou	možnost	reklamaci	vyřídit.

	 V	 tomto	případě	 se	 jedná	zejména	o	 toto:	umožnit	prohlídku	 v	navrženém	 termínu,	
připravit	 zboží	 k	 převozu	 či	 jej	 po	 opravě	 zase	 převzít.	 O	 reklamaci	 nerozhoduje	 výrobce,	
dovozce	 ani	 žádná	 jiná	 instituce	 ale	 pouze	 prodávající.	 Prodávající	 své	 rozhodnutí	 může	
konzultovat	například	s	výrobcem,	právníkem	a	jinými.	Je	ale	pouze	na	něm,	jak	o	reklama-
ci	 rozhodne.	 Většina	 prodejců	 jsou	 zkušení	 odborníci	 s	 dlouholetými	 zkušenostmi	 a	 jsou	
dostatečně	kompetentní	oprávněnou	reklamaci	uznat,	naopak	neoprávněnou	zamítnout.	

	 Odvoz	reklamovaného	výrobku	k opravě:	zákazník	nemusí	uchovávat	pro	případnou	
reklamaci	originální	obal.	Tento	občas	slýchaný	požadavek	je	zcela	neoprávněný.	Je	však	pov-
inen	zboží	určené	k	odvozu	opatřit	ochranným	obalem.	Pokud	není	zboží	dobře	chráněno	a	
utrpí	při	přepravě	újmu,	odpovědnost	v tomto	případě	nese	sám.
	 Za	vyřízení	reklamace	se	považuje	i	její	odůvodněné	zamítnutí.	I	to	se	může	stát.	Žádný	
zákazník	z	toho	nadšený	není,	ale	rozhodnutí	co	dál,	je	třeba	učinit	s	chladnou	hlavou.	Dnes	
si	 soukromí	 majitelé	 obchodů	 nedovolí	 přicházet	 o	 dobrou	 pověst	 a	 zamítnutí	 reklamace	
opravdu	zvažují	velmi	důkladně.	Mimo	základní	rámec	legislativy	musí	obchodník	umět	zhod-
notit	a	zvážit,	zda	se	mu	nevyplatí	řešit	reklamaci	bez	ohledu	na	její	oprávněnost.	



Průřez	křesla 1)	kostra	křesla

2)	pružinové	vlnovce

3)	kvalitné	pružinové	jádro

4)	PUR	pěna,		gramáž	>	35	(více	jak	35	kg/	m3)	

5)	polyesterové	rouno	400g/m2	

6)	gumové	popruhy

7)	PUR	pěna,	gramáž	>	25	(více	jak	25	kg/	m3)	

8)	masivní	dřevěné	nohy

Pokud	tedy	k	zamítnutí	dojde,	je	to	zpravidla	oprávněné.	Když	však	dospějete	k	názoru,	
že	 jste	 byli	 poškozeni,	 je	 zbytečné	 uplatňovat	 stejnou	 reklamaci	 opakovaně.	 Musíte	
prokázat,	že	prodejcovo	rozhodnutí	je	chybné.	

Upozornění

Po	skončení	životnosti	nábytku	s	ním	nakládejte	jako	s	odpadem,	to	znamená,	zajistěte	jeho	
ekologickou	likvidaci,	např,	odvezením	do	sběrného	dvora.

Zastoupení	firmy	Ponsel	v	České	republice

SEDEA,	s.	.r	.o.
Chlumova	1a
586	01		Jihlava
www.sedacky-ponsel.cz
info@sedea.cz
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