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Co b2ste rněli, uědět o údržbě. . .

tl Poďďt
l r rcz.,o údržbě postačí běžný vysavač, jednou za

čas je však potřeba každou podlahu s výjimkou koberců

lytřít. obezřetní buďte v případě, že máte dřevěnou

podl"t,., ti podlahu na tzv. HDF nosiči. Jde totiž o nasá.

t."'y rn"t",iat, a tak je náchylný k nabobtnání a trvalému

poškození. Používejte proto jen dobře lyždimaný hadr

čÍ mop.

Oken
Běžné nečistoty z oken jednoduše odstraníte

pomocí jemného hadříku a jemného čisticího prostřed.

t..-r. N" ártc,'i oken jsou ideální speciální čistidla, která

zakoupíte přímo u výrobců oken. Určitě se v}.varujte

čisticích u l"šti.í"h p,o,tředků na bázi rozpouštědel

nebo těch obsahujících agresivní látky, ale také ace-

tonu či zředěných syntetických pryskyřic. Nevhodné

jsou také abrazivní přípravky a wrdé nástroje (různé.-.

šp".htl", drátěné kartáče či drsné houby). )eiich použi.

tím by mohlo dojít k poškození povrchu okenního rámu

nebo skla.

t' Sanitv akeramiclaých obldadů
9 uur'nu.á se abrazivům, tedy pískům a houbičkám

s příliš drsným povrchem. odstraňují svrchní vrstvu

..ute,ial.i t"t oz;a" o akrylát, keramiku nebo plast či le-

sklý kov), dochází ke vzniku škrábanď, časem i k zmat-

,,c,",i tistc,,y.t, povrchů, a tím i k jejich znehodnocení.

Raději provádějte pravidelnou rychlou údržbu něko-

likrát t.ýdně, špína a usazeniny tolik nezaschnou-(na po-

vrchu iravideině otíraném dosucha také nevznikají tak

snadno plísně), takže na jejich odstranění nepotřebujete

hrubou sílu ani agresivní chemii. Když už je to nutné,

použijte speciáIní šetrné prostředky určené k odstraňo-

,,á.,í.l,""",-,i,, a vodního kamene v koupelně.

Dřevěného naby|ktl
Také dřevěnému nábytku svědčí pravidelná'

častější údržba. Postačí k ní hadřík navlhčený vlažnou vo'

ao,,r, ia"anc z mikrovlákna. To dokáže odstranit i drobné

|ri.hy.",'e,'"tistoty bez použití chemie. Čas od času je

dobrj vrátit nábitku s přírodní úpravou dřeva lesk pomo-

.i.,o,k,i či olejů. I tady platí ,,zákaz.. abrazivních písků,

zeiména u lakovaného nábytku s lesklou úpravou.

Arrtibakteriální
vysavaěe - odstraňu|í
toztoče, bakterie, viry'

plísně a alergeny z matra.

cí, lůžkovin, čalouněného

náb1tku a textilií. Mají

zesí|ený, několikastup ňo-

v'ý systém filtrace, některé

modely isou vYbavenY

i sterilizační UV lampou.

Bezsáčkové vy-
savače - l^fhodou je

nezávíslost na zásobě tex.

tilních sáčků, v řadě testů

však zatínÍ tyto lYsavače

klasickým sáčkoým

vysavačům příliš nekon-

kurují. Problematická je

i manípulace s nádobou

na prach, nevhodná pro

alergikY.

GentráIrrí rrysavače
_ ýhodou je, Že veškerý

vzduch, nasávaný hubicí'

projde hadicí, trubním

rozvodem, filtrem vYsa-

vače a pat je r,ýouknut

ven mimo dům. Prach se

zachytí ve velké nádobě

lrysavače v garáži nebo

ve sklepě, mimo obytný

prostor. }ednou za čas

nádobu lryprázdníte do

popelnice.

Bobotickéirysa-
vaěe - pracují zcela

samostatně. Umožňuje to

systém senzorů a speciál'

ní mapovací software. Na

trhu je dnes už celá řada

v široké cenové škáIe'

lyplatí se investovat spíše

do dražších modelů.

Ruěnírrysavaěe
- ideální pro úklid drob.

ných nehod: vysypaných

drobků nebo mouky.

Umožňují pohotové a po'

hodlné použití. IsouJi

určeny i pro mokré lrysá-

vání, poradí si i s rozlitou

kávou či vínem' Většina

je napájena pomocí aku.

mulátorů.

Týčovévysavače -
lehké a skladné pro rychlý

úklid nečistot na koberci'

podlaze i stole. Navzájem

se tiší v'ýkoirem, způ'

sobem filtrace i tYPem

napájeni.

HOME 11-1212013 | 95


