
 

 
 
 
 

 

 
ALCANTARA  
 
Když Vám lidé řeknou, že všechna mikrovlákna jsou stejná, odpovězte 
jim, že tomu tak není! 
 

Vše co potřebujete na údržbu ALCANTARY je mýdlo a voda. Stačí jen 
tak málo a látce se vrátí lesk a elegance. Snadná údržba je hlavní 
předností ALCANTARY. I po několika letech používání zůstane 
ALCANTARA  krásná a elegantní jako v den, kdy jste ji kupovali. 
 

ALCANTARA  je vyráběna v Itálii společností NERA MONTERO. 
Žádné podobné mikrovlákno, jako je ALCANTARA, není vyráběno 
nikde jinde v EVROPĚ. Firma klade důraz na spolehlivost, přesné 
dodávky a kvalitní péči o zákazníky. 
 

ALCANTARA  je vyráběna z ultra tenkého vlákna, 20x tenčího než je 
vlas, za použití exklusivního technologického procesu. 
 

- POLYESTER dává ALCANTAŘE  
        sílu a trvanlivost 
- POLYURETHAN jí dodává jemnost 

 

Mezi ultra-tenkými vlákny, které reprezentujeme v nové generací textilií, 
je ALCANTARA v dnešní době jedničkou ve většině obchodů  a 
společností. 
ALCANTARA  nabízí nevyrovnatelnou kvalitu, pevnost, trvanlivost , 
příjemnou měkkost a neuvěřitelný výběr barev. ALCANTARA si najde 
své příznivce všude – nejen mezi profesionály, ale i mezi spotřebiteli, 
kteří neodolají kráse a kvalitě tohoto materiálu. 
 

ALCANTARA  je jediná tak neuvěřitelně bohatá v barvách. Co jí ale 
dává skutečnou jedinečnost je její snášenlivost, odolnost a kvalita.  Jediná 
je tak jemná, že při výběru objevíte příjemnou  měkkost, kterou Vaše 
smysly ještě nepoznaly… 
 
 

Přejeme Vám spoustu hodin odpočinu s novým výrobkem v této 
jedinečné potahové  látce. 
 

Ať Vám, Vaší rodině i Vaším milým hostům připraví mnoho krásných 
chvil… 
 

 

 

Návod na údržbu a běžné používání 
 
 

I ALCANTARA  vyžaduje, pokud má dobře vypadat, 
pravidelnou péči. Pravidelná údržba čalouněných částí spočívá 

v odstraňování povrchového prachu a drobných nečistot 
výhradně vysavačem prachu o nízkém nebo středním výkonu 

opatřeným nástavcem na údržbu čalouněných výrobků. 
Nepoužívejte vysavač s vysokým výkonem ! 

 
 
Pokud vznikne místní znečištění (skvrna) říďte se následujícím 
doporučením:  
 
• Vysavačem či jemným kartáčkem včas odstraňte všechnu 
nečistotu před tím, než se zanese do látky. ( při vysávání 
používejte mírné sání )  
 

• Okamžitě vyčistěte všechny skvrny.Čím déle je ponecháte 
nevyčištěné, tím obtížněji se jich budete zbavovat. 
 

• K odstranění rozlitých tekutin používejte bílý bavlněný 
hadřík, který dobře saje, papírový ubrousek nebo houbu. Dbejte 
na to, abyste nezadřeli nečistotu hlouběji do látky. Znečištění 
pevnou nebo polotekutou látkou (např. máslem, nebo kečupem ) 
nejprve opatrně odstraňte pomocí vytírání. 
 

• Většinou se vám podaří odstranit všechny skvrny pomocí 
jemného bílého hadříku navlhčeného ve vlažné vodě, nebo 
popřípadě mýdlem.  
 

• Pivo, vejce, mléko, krém: ošetřovat neutrálním mýdlovým 
roztokem, pečlivě dočistěte čistou vodou. 
 

• Krev: použít neutrální mýdlový roztok. Při zaschlých 
skvrnách ošetřování vícekrát opakovat. 
 

• Kakao, čokoláda: Neutrálním mýdlovým roztokem důkladně 
protřít, pečlivě dočistěte čistou vodou. 
 

 

• Ovocné šťávy, ovoce, zelenina, marmeláda, želatina, sirup, 
kečup, káva, čaj: Neutrálním mýdlovým roztokem promýt. 
Barevné skvrny se ošetří citrónovou šťávou a pečlivě dočistěte 
čistou vodou. 
 
 

• Žvýkačka: ošetřovat etylalkoholem ( bezbarvá tekutina ), 
pak opatrně odstranit.  
 

• Propisovačka, tužka, rtěnka, krém na boty, olej, tuk: 
Ošetřovat etylalkoholem ( bezbarvá tekutina ), lehkými doteky 
nanést, potom promýt neutrálním mýdlovým roztokem a pečlivě 
dočistěte čistou vodou. 
 

• Hořčice, víno, likéry: Promýt neutrálním mýdlovým 
roztokem, ošetřit citrónovou šťávou a pečlivě dočistěte čistou 
vodou. 
 

• Dočišťujte čistou vodou , aby po uschnutí nevznikly 
viditelné okraje čištění.  
 

• Pozor ! Dbejte na to, aby vlhké čištění probíhalo na povrchu 
textilie a nedošlo k promáčení textilie. 
 

• Vyčištěné čalounění před dalším používáním nechte 
dokonale vyschnout a jemným kartáčkem nebo bílým bavlněným 
hadříkem oživíte vlákna . 
 

• Upozornění: Nikdy nepoužívejte chemické čističe ! 
                             K čištění nepoužívejte ostré předměty, 
kartáče,brusné papíry apodobné nevhodné pomůcky a nástroje, 
které by mohly nevratně potahový materiál poškodit.   
 

• Důkladné čištění doporučujeme přenechat odborníkovi na 
čištění čalouněného nábytku (specializované čistírenské firmy) 
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