
POKYNY PRO ÚDRŽBU, KONZERVACI A ČIŠTĚNÍ  
Výrobky Cre8 jsou vyráběny z různých kovových materiálů, plastů; látek, skla atd. Postupujte podle pokynů popsaných 
společností Cre8, aby si výrobky uchovaly svůj vzhled po mnoho let jako první den po zakoupení. 

Cre8 doporučuje používat čisticí prostředky s neutrálním pH a ohleduplné k životnímu prostředí.  
- Očistěte povrchy vlhkým hadříkem a měkkým čisticím prostředkem.  
- Pak opatrně rychle vysušte.  
- Nepoužívejte abrazivní přípravky, jako je aceton, rozpouštědla atd.  
- Nevystavujte přímému zdroji tepla.  
- Nevystavujte přímému slunečnímu záření. 

1. DŘEVO  
1.1. OBECNÁ ÚDRŽBA 
Individuální vlastnosti a přírodní variace dřeva způsobují, že každý dřevěný nábytek je jedinečným. Postupujte podle 
pokynů popsaných níže, produkty vám tak vydrží mnoho let jako první den po zakoupení.  
- Pravidelně čistěte prach z povrchu dřeva, abyste zabránili ztrátě lesku.  
- Povrch čistěte hadříkem, teplou vodou napuštěnou čisticím prostředkem. Aplikujte na celý povrch dřeva. Postupujte 
směrem po létech.  
- Vysušte suchým hadříkem. Nedovolte, aby na povrchu dřeva zůstala voda. Používejte neabrazivní čisticí prostředek. 

1.2. ČIŠTĚNÍ  
Od nápojů: Odstraňte tekutinu suchým hadrem a vysušte. 
Od vody: Vysušte povrch houbičkou. 

1.3. DŮLEŽITÉ TIPY 
- Stírejte povrh vlhkým hadrem po směru lét dřeva. 
- Zabraňte kontaktu povrchu dřeva s extrémně horkými nebo studenými předměty.  
- Používejte ochrannou podložku při psaní.  
- Nepoužívejte papírové utěrky, mohou poškrábat povrch.  
- Nečistěte dřevo v opačném směru než po létech.  
- Nevystavujte dřevěný nábytek extrémním teplotním změnám ani je neumíst'ujte do blízkosti radiátorů, klimatizace, 
větrání, zvlhčovačů atd.  
- Nevystavujte skříň přímému slunečnímu záření.  
- NEPOUŽÍVEJTE silná rozpouštědla  
- Nepoužívejte vosky.  
- Nepoužívejte automatické leštičky, které mohou poškrábat povrchy a poškodit vzhled  
- NEDOVOLTE, aby kapaliny přicházely do styku s dřevem 

 
 

 



2. LÁTKY & KŮŽE  
 
2.1. OBECNÁ ÚDRŽBA  
Většina čalouněných povrchů vyžaduje pouze vysávání. Kůže vyžaduje správnou údržbu.  
Látky 
Příležitostně odstraňte prach hadříkem bez tlaku. 

Kůže  
Neumísťujte kožené výrobky do blízkosti zdrojů tepla (vzdálenost min. 30 cm). Trvale vystavení přímému 
slunečnímu záření může snížit kvalitu kůže. Pravidelně vysávání pro odstranění prachu. 

2.2. ČIŠTĚNÍ 
Doporučujeme tekuté nebo pěnové čistící prostředky, zejména při čištění kůže.  
 
Voda  
Kůže _ Okamžitě osušte hadříkem. 
Látky -  Okamžitě očistěte savým hadříkem. Chcete-li se vyvarovat fleků, použijte čistý savý hadřík k vysušení od 
okraje ke středu skvrny.  
 
Inkoust  
Jemně přikládejte navlhčený hadřík, abyste absorbovali inkoust. Poté použijte hadřík s mýdlem a alkalickým 
čistidlem. Zvláštní pozornost věnujte látkám obsahujícím akrylová, polyamidová nebo polypropylenová vlákna. 
 
Žvýkačky 
Použijte speciální mrazicí gumu ve spreji (nebo kostku ledu). 

2.3. DŮLEŽITÉ TIPY 

- Čistěte pravidelně 
- Rychle reagujte na rozlité kapaliny  
- Používejte vhodné čistící prostředky 
- Vyzkoušejte čisticí prostředky na nenápadném místě  
- V případě pochybností se poraďte s odborníkem  
- Nepoužívejte k čištění čalounění bělicí prostředek  
- Nepoužívejte abrazivní houby  
- Na kůži nepoužívejte rozpouštědla, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo bitumen - povrchy nemyjte 

3. OSTATNÍ MATERIÁLY  
Křišťál  
Použijte čisticí prostředek ve spreji a rozleštěte látkou. 
 
Lakované povrchy 
Použijte teplou vodu a jemné mýdlo a osušte hadříkem.  

Kovové povrchy 
Použijte teplou vodu a jemné mýdlo a osušte hadříkem. 
 
Plastové povrchy 
Použijte teplou vodu a jemné mýdlo a osušte hadříkem. 



INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE, CONSERVATION AND CLEANING  
The Cre8 products are formed from a variety of metal materials, plastics; upholstery, glass, etc ... Follow the advice 
described by Cre8 for their products to be preserved for many years as the first day a!er your purchase.  

Cre8 advises the use of cleaning products with PH neutral and respectful towards the environment.  
- Clean surfaces with a damp cloth and a so! cleaning product. 
- Then quickly dry carefully.  
- Do not use abrasive products such as acetone, solvents, etc.  
- Do not bring direct heat.  
- Do not expose to direct sunlight.  

1. WOOD  
1.1. GENERAL MAINTENANCE 
Individual characteristics and natural variations of wood which makes each piece of wood a unique furniture. Follow 
the advice described below, so products can last many years as the first day a!er your purchase.  
- Regularly clean dust from wood finishes, which can make them lose shine. 
- Pass a damp cloth with warm water impregnated with a so! cleaning product to the entire surface of the wood. Follow 
the direction of the grain. 
- Pass a dry cloth, carefully. Do not allow water remains on the surface of the wood. Use a nonabrasive cleaner.  

1.2. CLEANING  
Beverage: Remove the liquid with a damp cloth and dry.  
Water: Dry the surface with a sponge.  

1.3. IMPORTANT TIPS  
- Wipe with a damp cloth, always in the direction of the grain  
- Avoid contact with extremely hot or cold objects  
- Do not drag objects, 
- Remove immediately any liquid that accidentally was dropped on the surface.  
- Place a protective sleeve to write.  
- Do not use paper towels, can scratch the surface. 
- Do not clean the timber in the opposite direction to the grain. 
- Do not expose wood furniture to extreme temperatures changes or by placing them near radiators, air vents 
conditioners, humidifiers, etc. 
- Do not expose the cabinet to direct sunlight. 
- DO NOT use strong solvents 
- Do not use waxes. 
- Do not use polishers, that can scratch the surfaces and damage your appearance ·  
- DO NOT allow liquids come into contact with wood  

 



2. FABRICS & LEATHER  
 
2.1. GENERAL MAINTENANCE  
Most upholstered require only regular vacuuming. Proper maintenance is required.  
Fabrics 
Occasionally remove dust with a cloth without pressure.  

Leather  
Do not place leather products near heat sources (dist. Min. Of 30 cm). Permanently exposed to sunlight, could 
reduce the quality of the skin. Vacuuming to remove the dust.  

2.2. CLEANING  
Recommend liquid cleaning or foam products especially for skin. 
 
Water 
Leather _ Dry skin immediately with a cloth. 
Fabrics_ clean with an absorbent cloth immediately. To avoid fences use a clean absorbent cloth to wipe from 
the edge toward the center of the stain.  
 
Ink 
Rub gently with a damp cloth to absorb the ink. Then use a cloth with soap and alkali rinsing. Please special 
care with those tissues containing acrylic, polyamide, and polypropylene. 
 
Bubble gum  
Use a specific freezing spray gum (or an ice cube).  

2.3. IMPORTANT TIPS  

- Clean regularly 
- Act quickly to any spilled liquids  
- Use appropriate products to each case  
- Test cleaners in an inconspicuous place 
- If in doubt consult a specialist before acting 
- Do not use bleach to clean upholstery 
- Do not use abrasive sponges  
- Do not allow water reaches the foam under the upholstery  
- Do not use solvents, spot removers, turpentine or bitumen on the skins - Do not rub the surfaces  

3. OTHER MATERIALS  
Crystal  
Use a spray glass cleaner and pass a cloth. 
 
Lacquered and painted components  
Use warm water and mild soap and dry with a cloth. Metal components _ Use warm water and mild soap and 
dry with a cloth. 

 
Plastic components 
Use warm water and mild soap and dry with a cloth. 


