
Údržba židle 3Dee 
 

3Dee s potahem Step/Step melange (Trevira CS): 

• optimální je použít k čištění vodu a mýdlovou pěnu s neutrálním pH. Skvrny od oleje a 
mastnoty nejdříve vyčistěte etylalkoholem. 

• po každém předčištění použijte pro dočištění čistou vodu.  V žádném případě nepoužívejte k 
čištění přípravky obsahující chlór.  

• sedák smí být pouze navlhčený, nesmí se promočit, jinak se může poškodit pěnová výplň 
uvnitř sedáku. Proto používejte při čištění pouze minimální množství vody i čisticích 
prostředků.  

• vždy postupujte při čištění směrem od okraje sedáku do středu.  

Upozornění: nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór !  

  

3Dee s potahem Mikrofáze: 

• skvrny vždy co nejdříve setřete např. kuchyňskou barevně neutrální papírovou utěrkou, než se 
skvrna rozšíří a prosákne do dalších vrstev polstrování.  

• skvrny odstraňte nejlépe pomocí vlažné vody a mýdlové pěny s neutrální hodnotou pH.  

• skvrny od oleje a mastnoty nejdříve vyčistěte etylalkoholem, použijte k tomu houbu nebo 
hadřík bez chlupů a otřepů. 

• sedák smí být pouze navlhčený, nesmí se promočit, jinak se může poškodit pěnová výplň 
uvnitř sedáku. Proto používejte při čištění pouze minimální množství vody i čisticích 
prostředků.  

• po každém předčištění použijte pro dočištění čistou vodu.  

• vždy postupujte při čištění směrem od okraje sedáku do středu.  

Upozornění: čističe obsahující benzín, aceton aj. mohou poškodit pěnovou výplň. Nepoužívejte 
čisticí prostředky obsahující chlór !   

  

3Dee s koženým potahem: 

• sedák otřít měkkým vlhkým hadříkem bez použití čisticích prostředků. Nakonec setřít a vysušit 
povrch čistou utěrkou.  

• následně možno sedák ošetřit přípravkem určeným pro kožené potahy. 

  

 

Čištění hliníkových dílů (podnož, kostra sedáku, opěradlo): 

 

Černé hliníkové díly: prach nebo lehké zašpinění vyčistěte pomocí mýdlové pěny nebo čističe na 
sklo.  

Díly z leštěného hliníku: čištění provádějte výlučně pomocí suchého hadříku z mikrofáze. 

Čáry na podnoži pocházející od podrážek bot odstraníte nejlépe pomocí měkké gumy na gumování.  

 
 
 
 
 
 



Údržba židle swopper 
 

swopper CLASSIC a WORK s potahem z mikrofáze: 

• skvrny vždy co nejdříve setřete např. kuchyňskou barevně neutrální papírovou utěrkou, než se 
skvrna rozšíří a prosákne do dalších vrstev polstrování.  

• skvrny odstraňte nejlépe pomocí vlažné vody a mýdlové pěny s neutrální hodnotou pH.  

• skvrny od oleje a mastnoty nejdříve vyčistěte etylalkoholem, použijte k tomu houbu nebo 
hadřík bez chlupů a otřepů. 

• sedák smí být pouze navlhčený, nesmí se promočit, jinak se může poškodit pěnová výplň 
uvnitř sedáku. Proto používejte při čištění pouze minimální množství vody i čisticích 
prostředků.  

• po každém předčištění použijte pro dočištění čistou vodu.  

• vždy postupujte při čištění směrem od okraje sedáku do středu.  

Upozornění: čističe obsahující benzín, aceton aj. mohou poškodit pěnovou výplň. Nepoužívejte 
čisticí prostředky obsahující chlór !   

 

swopper AIR s potahem Climate/ síťová struktura: 

• většinu skvrn odstraníte nejlépe pomocí vlažné vody , eventuálně s přísadou čisticího 
prostředku s neutrální hodnotou pH. K čištění použijte měkký čistý hadřík z bavlny. 

• skvrny od oleje a mastnoty nejdříve vyčistěte etylalkoholem, použijte k tomu houbu nebo 
hadřík bez chlupů a otřepů.  

• sedák smí být pouze navlhčený, nesmí se promočit, jinak se může poškodit pěnová výplň 
uvnitř sedáku. Proto používejte při čištění pouze minimální množství vody i čisticích 
prostředků.  

• po každém předčištění použijte pro dočištění čistou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky 
obsahující chlór !   

Upozornění: čističe obsahující benzín, aceton aj. mohou poškodit pěnovou výplň. 

  

 

swopper CARE s potahem Stamskin: 

• potah očistěte opatrně pomocí kartáče a vlažné vody anebo hadříkem namočeným ve vlažné 
vodě s mýdlovou pěnou. Poté ho utěrkou vytřete do sucha.  

• sedák smí být pouze navlhčený, nesmí se promočit, jinak se může poškodit pěnová výplň 
uvnitř sedáku. Proto používejte při čištění pouze minimální množství vody i čisticích 
prostředků.  

Upozornění:  nepoužívejte přípravky pro ošetřování kožených potahů, tekutý odstraňovač skvrn, 
rozpouštědla nebo desinfekční prostředky. 

  

swopper s koženým potahem: 

• sedák otřít měkkým vlhkým hadříkem bez použití čisticích prostředků. Nakonec setřít a vysušit 
povrch čistou utěrkou.  

• následně možno sedák ošetřit přípravkem určeným pro kožené potahy. 

 

 



swopper STANDARD s potahem z umělé kůže: 

• sedák otřít měkkým vlhkým hadříkem, event. s použitím tekutého čisticího prostředku, který 
obsahuje 50% vody a 50% alkoholu.  

  

swopper LIVING s potahem z vlny (filc): 

• tento potah je přírodní produkt s obsahem 90% vlny a strukturou odolnou proti ušpinění a 
skvrnám. Pro pravidelné čištění použijte vysavač. 

 

Čištění podnože: 

Čáry na podnoži pocházející od podrážek bot odstraníte nejlépe pomocí měkké gumy na gumování 
nebo hadříkem navlhčeným v benzinovém čističi. 

 
 
 
Údržba židle muvman 
 

Potah sedáku z mikrofáze 

• skvrny odstraňte nejlépe pomocí vlažné vody a mýdlové pěny s neutrální hodnotou pH.  

• skvrny od oleje a mastnoty nejdříve vyčistěte etylalkoholem, použijte k tomu houbu nebo 
hadřík bez chlupů a otřepů. 

• sedák smí být pouze navlhčený, nesmí se promočit, jinak se může poškodit pěnová výplň 
uvnitř sedáku. Proto používejte při čištění pouze minimální množství vody i čisticích 
prostředků.  

• po každém předčištění použijte pro dočištění čistou vodu.  

• vždy postupujte při čištění směrem od okraje sedáku do středu.  

Upozornění: Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór !   

  

Potah sedáku z umělé kůže/ FACTORY 

• skvrny odstraňte nejlépe pomocí vlažné vody a mýdlové pěny s neutrální hodnotou pH. 
Použijte k tomu hadřík bez chlupů a otřepů nebo měkký kartáč. 

• můžete použít i desifekční prostředky na bázi alkoholu 

Upozornění: Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór, silné louhy nebo kyseliny, peroxid 
vodíku nebo čisticí prostředky na podlahy !   

 

Čištění kovové nohy: 

Noha muvmana je opatřena práškovým nátěrem a lze ji čistit nejlépe pomocí měkkého hadříku 
navlhčeného neagresivním čisticím prostředkem nebo benzínovým čističem. 

Pozor: výsuvný díl nohy na plynové vzpěře se nesmí čistit !    

 

Čištění kovového podstavce: 

Čáry na podnoži pocházející od podrážek bot odstraníte nejlépe pomocí měkké gumy na gumování 
nebo hadříkem navlhčeným v benzinovém čističi. 



Údržba židle oyo 
 

Potah sedáku se síťovou strukturou 

• pravidelně vysajte sedák vysavačem 

• většinu skvrn odstraníte nejlépe pomocí měkké utěrky namočené do vlažné mýdlové vody s 
neutrální hodnotou pH 

• sedák smí být pouze navlhčený, nesmí se promočit, jinak se může poškodit pěnová výplň 
uvnitř sedáku. Proto používejte při čištění pouze minimální množství vody i čisticích 
prostředků.  

Upozornění: při čištění nepokládejte oyo na okraje s polstrováním směrem dolů, mohl by se tak 
poškodit potah 

 
 
Čištění podnože oyo: 

• otřete podnož suchým hadříkem z mikrofáze 

• event. použijte k čištění hadřík bez otřepů a teplou mýdlovou vodu s neutrálním pH 

 


