
 

VŠÍVANÉ KOBERCE 
 

PP, PAD, Acryl, Nylon a další umělá vlákna 

 

ALFA - ATLAS – BALLADE – BARCELONA – BELCANTO – BERMUDA - BIG BEAR – 

BUGATTI – CANBERA/CANCUN – CAPITOL CABLE - CARRARA – CARMA – CIRKUS - CITY 

LIFE – COBBLESTONE - COSTA-OSSFL - DANTE - DESERT TWIST  - DESERT-TIMZO - 

EXCELENCE – FANTASTIKA - FLASH – FORMAT - FORTESSE – FORUM ITC - GRAND – 

HAMBURK - HERCULES – HIT - CHEETAH – JACQUART - JAGUAR – JAVA - JAVA-JENA – 

KAPPA - KASTIL - KENZO – KRETA - KRYSTAL-EX – KYOTO – LaManga - LASER – 

LIMA – LOUNGE - MALLORCA – MALTA – MESSINA - MIGHTY TRUCKS – MOBILE - NANCY 

- NATURA – NEW FOREST – NOVA – OLYMPIC - OMEGA CONDOR – OREGON - OSCAR – 

PALMA – PASSOA – POLO - PRIMA - PRIMERA - PRISMA - PUMA 2000 – QUADRO - 

RACER – RALLY – REKORD – RIO Ideál – ROMANA - ROYAL – RUSTICA – SAMOS – 

SANTANA - SANTORINI -  SCRABLE – SEVILLA - SOLID – SPARTA - SPIRIT - 

STARDUST – STRONG - TEDDY – TESSUTO – TORINO – TORONTO – TRAFFIC DIAMOND - 

TUNDRA – TWISTER – UDINESE - VECTRA – VENETO - VERSAILES – VIVALDI - 

WELLINGTON - WILTAX 2000 – YARIS - WONDERWEAWE – ZENIT - ZONE 

 

Vlna a Směsi vlny s umělými vlákny 

 

ALFA - CASARELA - KASHGAR - KIRA - LUNA – PHANTASIA - SIENA – WINDSOR  

 

VPICHOVANÉ KOBERCE 
 

FREKVENT – JEKOREX – NOVÝ STAR - LEE STYL – LUX EXTRA – PARKET - RAMBO - 

REVEXPO – ROLEX – SIDNEY – TEMPLAR - VEGA 

 

 

 

INSTALACE A ÚDRŽBA KOBERCŮ 

 

NĚKOLIK RAD PRO POKLÁDKU A ÚDRŽBU 

KOBERCŮ: 
 

Podklad musí být rovný, hladký, pevný, trvale suchý, bez nečistot (nejlépe upravený stěrkou).  

 

Při pokládání musí mít podlahová krytina, podklad i lepidlo teplotu min. 17°C.  

 

Kladení podlahoviny se provádí dle „ Předpisu pro kladení podlahovin“ celoplošným lepením 

disperzními lepidly, k předem připravenému podkladu. V případě volného kladení 

(NEDOPORUČUJEME) se v místě spojů doporučuje k podlepení oboustranně lepící páska.  

 

V místnostech větších než 15m
2
, místnostech s topením v podlaze, místnostech s pohyblivým 

nábytkem nebo intenzivně používaných místnostech MUSÍ !!!! být podlahovina celoplošně 

přilepená pomocí disperzního lepidla. 

 

U podlahovin, které mají nášlapnou vrstvu potištěnou pravidelným vzorem nelze zajistit 

návaznost vzoru mezi jednotlivými pásy.  

  

  



 

NNÁÁVVOODD  NNAA  ÚÚDDRRŽŽBBUU  AA  ČČIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  KKOOBBEERRCCŮŮ  
 

Dobrá a pravidelná údržba předchází znečištění koberce. Rychlejší znečištění koberce na 

místech, kde se chodí, je zcela normální. Aby se předešlo případnému zklamání, držte se již 

při výběru a poté při používání koberce následujících pravidel: 

 

1) Volba barvy by měla vycházet nejen z estetického, ale i z praktického hlediska.  

2) Správná rohož zajistí, že se v ní zachytí většina nečistot a na koberec se již nedostane. 

3) Každou skvrnu odstraňte co nejrychleji. 

4) Pravidelnou péčí o koberec prodloužíte jeho životnost. 

 

Koberec by měl být pravidelně luxován, nejlépe 2-3x týdně. Je však pravděpodobné, že i přes 

pravidelné vysávání bude koberec za určitou dobu jevit známky znečištění. Tehdy nastává 

doba pro důkladně vyčištění, které zajistí odstranění hloubkových nečistot z koberce. Existují 

dva druhy čištění : 

 

1. Čištění suchou cestou 
 

Při této metodě se používá prášek, který je vlhký, hrubý a s výraznou absorbční schopností. 

Díky těmto vlastnostem na sebe váže prach a nečistotu. Tento prášek se na koberec nasype, 

nechá se působit (dle návodu) a poté se vysaje. 

Tato metoda je zvlášť vhodná pro všívané a tkané koberce s nízkou výškou vlasu s výjimkou 

koberců vyrobených z bavlny. U koberců s vyšší výškou vlasu hrozí nebezpeční, že prášek 

zůstane v koberci, a proto se čištění suchou cestou u těchto druhů nedoporučuje. 

 

2. Čištění mokrou cestou 
 

Jedním z čistících prostředků, které můžete obecně použít pro každý druh koberce je tzv. 

mýdlová voda. Tento roztok vytvoříte smíchání 1 dílu kvalitního pracího prostředku na čistění 

vlny a 15 dílů vlažné vody. Můžete též používat speciální prostředky na čistění koberců, které 

jsou na trhu dostupné. Důležité je dodržovat ředění, případný silnější roztok způsobí potíže 

při odstraňování čistícího prostředku z koberce. 

Čistící roztok se rovnoměrně nanese na celou plochu koberce, na znečištěných místech se 

nečistoty odstraní vlhkým hadrem. Čištění je třeba provádět tak dlouho, dokud se z koberce 

vylučuje nečistota. Poté je třeba koberec nechat řádně vyschnout a následujících 24 hodin po 

něm nechodit. Výše popsané metody čištění se používají nejčastěji. Přesto Vám 

doporučujeme svěřit čištění specializované firmě. Protože u obou metod hrozí nebezpečí, že 

kousky čistícího prášku nebo čistící tekutiny  v koberci zůstanou a změní tím jeho vzhled a 

strukturu. 

 

Vlněné koberce 
 

Koberce vyrobené z vlny a směsi vlny s umělými vlákny je možno čistit suchou i mokrou 

cestou, ale vždy je nutné používat speciální prostředky na čištění vlny. Nutné je zároveň i 

přesně dodržovat všechny postupy uvedené na konkrétním balení čistícího prostředku. 

 
 



 

SKVRNY 
 

 Skvrny odstraňujte vždy tak rychle, jak je to jen možné. 

 Nejprve odstraňte povrch skvrny nožem nebo lžící. Postupujte při tom od kraje ke 

středu, abyste ji zbytečně nezvětšili. 

 Pak skvrnu odstraňte hadříkem nebo savým papírem. Snažte se při tom odstranit co 

nejvíce vlhkosti. např. tím, že se na papír postavíte. 

 Nedrhněte místo příliš. Váš koberec by mohl na postiženém místě silně změnit 

původní vzhled. 

 Ve většině případů lze zbytek skvrny odstranit vlažnou vodou, event. trochou 

šamponu na koberce, suchou pěnou, popř. tetrachlórem (tetrachlórmetanem). 

V žádném případě nepoužívejte prací nebo čistící prostředky s tzv. změkčovadlem 

(=optickým zesvětlovačem). 

 Nenechávejte skvrnu příliš mokrou. Přes veškerou opatrnost by mohl vzniknout tmavý 

okraj kolem postiženého místa. 

 Pokud budete muset použít biologický prací prostředek, musíte jej po očištění skvrny 

důkladně odstranit vodou. Pokud použijete čistící prostředky, vyzkoušejte je nejdříve 

na zcela malé ploše. 

 

 

DRUH SKVRNY  PROSTŘEDEK 

 

Krev - studená voda, u skvrn starších 12ti hodin biologický prací 

prostředek (2%) 
 

Pasta na parkety - terpentýn, tetrachlór, trichlór thylen 
 

Oharky - vykartáčovat, vyluxovat a poté event. očistit peroxidem vodíku 

(3%), ten však může poškodit barevnost, vyzkoušejte jej na 

docela malém místě 
 

Máslo - terpentýn, tetrachlór, trichlór thylen, event. zbytky odstraňte 

zředěným šamponem na koberce 
 

Krém - ředěný šampon na koberce, v případě nutnosti tetrachlór, 

trichlór nebo terpentýn 
 

Vejce - ředěný šampon na koberce 
 

Barvy /vodové - studená voda, event. Ředěný šampon na koberce 

           /olejové - terpentýn, event. tetrachlór nebo trichlór thylen poté event. 

zředěný šampon na koberce 
 

Mastnota - viz šťáva 
 

Fix - teplá voda a pokud nestačí, ředěný šampon na koberce, poté 

event. biologický prací prostředek (2%) 
 

Tráva a zelenina - teplá voda, event. biologický prací prostředek (2%) 
 

Káva * - teplá voda, event. biologický prací prostředek (2%) 
 

Vosk ze svíčky - hodně savý papír s teplou žehličkou (nastavení na vlnu), event. 

tetrachlór, trichlór nebo terpentýn 
 

Lepidlo  - jakoukoli vodou, aceton nebo alkohol 
 

Propisovací tužka - metylalkohol, event. ředěný šampon na koberce 
 



 

 

Limonáda nebo likér - viz inkoustová náplň 
 

Rtěnka - tetrachlór, trichlór nebo terpentýn, poté ředěný šampon na 

koberce 
 

Marmeláda  - viz tráva a zelenina 
 

Mléko - teplá voda, event. ředěný šampon na koberce 
 

Lak na nehty - viz celulózový lak 
 

Ovoce * - viz tráva a zelenina 
 

Olej  - viz šťáva 
 

Saze - vyluxovat, poté ředěný šampon na koberce 
 

Šťáva  - nejprve odebrat co největší množství lžící, poté teplá voda a 

nakonec ředěný šampon na koberce 
 

Čokoláda  - teplá voda, v případě nutnosti ředěný šampon na koberce 
 

Krém na boty - tetrachlór, trichlór, nebo terpentýn, event. ředěný šampon na 

koberce 
 

Hořčice - ředěný šampon na koberce 
 

Čaj  - teplá voda, event. biologický prací prostředek 
 

Kolomaz  - tetrachlór, trichlór nebo terpentýn, poté v případě nutnosti 

eukaliptový olej 
 

Inkoustová náplň  - teplá voda a v případě nutnosti biologický prací prostředek 

(2%) 
 

Vosk - viz pasta na parkety 
 

Víno * - posypat solí a nechat nějakou chvíli působit, event. ještě ošetřit 

teplou vodou nebo biologickým pracím prostředkem 
 

Celulózový lak - odlakovač a v případě nutnosti tetrachlór, trichlór nebo 

terpentýn 
 

Cukr - teplá voda 

 

 

* Některé skvrny (od vína, kávy, rybízu…) se špatně odstraňují pokud nejsou ošetřeny 

okamžitě. Specializované čistící firmy disponují  diversními prostředky, jejichž použití 

je lépe nechat na odporníkovi. V případě problému se s nimi poraďte. 

 

 

 

 

 

Naše firma doporučuje k údržbě a čištění podlahových 

krytin výrobky značky: 
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