
Dobrý den,

         Poslední kapitola "Obecné podmínky" obsahuje obecná doporučení, varování a povinnosti k 
zachování co nejvyšší kvality výrobku po co nejdelší dobu. 

Návod na údržbu - Úvod

         děkujeme a máme radost, že jste se stali zákazníkem společnosti MORIS design. Jsme 
přesvědčeni, že budete spokojeni se všemi našimi výrobky. Aby životnost našich výrobků byla co 
nejdelší, je potřeba se o vše správně starat a pečlivě dodržovat doporučené intervaly údržby, revizí a 
servisu.

         V následující kapitole "Materiály" budete seznámeni se všemi druhy materiálů a způsoby, jak o ně 
pečovat. U každého materiálu je popsáno, jak o něj pečovat a udržovat (údržba ) a čeho se vyvarovat a 
nikdy nepoužívat (zakázáno ). U některých materiálů je i poznámka varování (pozor ), která dovysvětluje 
další možnosti rizik. Každý materiál má přiřazen své číslo, které si přenáší do další kapitoly "Prvky".

         V kapitole "Prvky" jsou výrobky rozděleny podle typu jejich použití a nebo jejich funkčních 
vlastností. Každý prvek (výrobek) odsahuje soupis materiálů, které v něm mohou být použity (čísla viz 
kapitola Materiály). Prvky dále obsahují jasně dané intervaly údržby, které zaručují dlouhou životnost a 
bezpečnost výrobků společnosti MORIS design. Z toho důvodu doporučujeme vést Deník prováděné 
údržby pro případ uplatnění pozdějších reklamací.



1.

údržba:
zakázáno:

2.

údržba:
zakázáno:

3. Hliníkové sendvičové desky (dibond)

údržba:

zakázáno:

4. Plast (PMMA, PET atd.)

údržba:

zakázáno:

5.

údržba:

zakázáno:
Pozor:

6.

údržba:

zakázáno:

LTD desky (lamino)

Vždy čistou čisticí utěrkou za použití vody nebo přípravku saponátového typu ( doporučení 
jarová voda ) 
Nepoužívejte agresivní chemikálie jako je louh, toluen, trichlor a další.

Na běžné nečistoty postačí měkký, suchý či navhlčený hadřík nebo utěrka určená na 
nábytek. Při větším znečištění použijte teplou vodu s čisticími prostředky vhodnými pro 
lamino. Následně je potřeba nábytek dobře vysušit. Vyhněte se zbytečnému namáčení.
Voda nesmí proniknout do míst spojů. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, které by 
mohly povrch poškrábat, a čističe na bázi rozpouštědel, které by mohly způsobit barevné 
změny.

Samolepicí fólie

Hliníkové konstrukce

Nepoužívat přípravky obsahující líh, benzín, ředidlo, chemické kyseliny apod.

Pokud je samolepicí fólie nalepena na Plastu, musíme o ni pečovat stejně jako v bodě 4.

Návod na údržbu - Materiály

Ocelové konstrukce

Vždy maximálně prachovkou nebo čistou čisticí utěrkou.
Nepoužívat čisticí prostředky nebo vodu.

Vždy čistou suchou čisticí utěrkou (doporučený materiál měkký bezešvý bavlněný hadřík) 
nebo přípravky speciálně určenými pro čištění těchto plastů (doporučení antistatické čisticí 
prostředky na plexisklo).

Vždy maximálně prachovkou nebo čistou čisticí utěrkou.
Nepoužívat čisticí prostředky nebo vodu.

Nepoužívat přípravky obsahující líh, benzín, ředidlo, chemické kyseliny apod.

Vždy čistou čisticí utěrkou za použití vody nebo přípravků jako saponátová voda (tzn. 
jarová voda).



7. Lakované dřevovláknité desky (MDF)

údržba:

zakázáno:

Pozor:

8. Lakované dřevo (masiv)

údržba:

zakázáno:

9.

údržba:

Pozor:

Standardně použít vlhkou utěrku či houbičku, případně také mýdlovou vodu nebo běžné 
saponátové prostředky.

Compact

Nesmíme zapomenout, že desky materiálu Compact jsou na nosných deskách z materiálu 
Dřevovláknité desky nebo LTD desky. Musíme se tedy k čištění těchto povrchů chovat, 
jako bychom čistili povrchy v bodě 6 a 7.

Rozhodně nedoporučujeme čištění pomocí abrazivních prostředků nebo agresivních 
chemických prostředků jako čističe na bázi alkoholu, acetonu nebo benzínu, které mohou 
způsobit ztrátu lesku či dokonce barevné změny.
Protože nosičem lakovaných povrchů je dřevovláknitá deska se stejnými vlastnostmi jako 
LTD desky, musí být takto i o ně pečováno - viz bod 6.

V případě skvrn si vystačíte s namočeným, téměř do sucha vyždímaným hadrem. Pomoci 
si můžete kapkami saponátových přípravků. Po ošetření vlhkým hadrem však 
nezapomeňte plochu ještě otřít suchou utěrkou a povrch vysušit. Pokud toto k vyčištění 
povrchu nestačí, můžete použít speciální průmyslový prostředek určený k čistění 
lakovaných dřevěných povrchů ( masiv ). Vždy, ale velmi pečlivě prostudujte návod, zda je 
tento přípravek opravdu možné použít.
Nepoužívejte přípravky obsahující organická rozpouštědla. Ta by mohla lak nenávratně 
rozleptat a poškodit. Nepoužívejte leštěnky s příměsí olejů. Nepoužívejte také abrazivní 
přípravky, pevné částice by mohly nábytek poškrábat. 

Malá znečištění lze odstranit utřením měkkým, čistým hadrem a teplou vodou s přidáním 
mýdla nebo běžného čisticího neabrazivního prostředku na bázi saponátu. Rozsáhlejší 
znečištění lze odstranit běžnými rozpouštědly na organické bázi ( líh, aceton ). Je 
doporučeno očistit nejprve menší část, pakliže nevznikly viditelné změny povrchu, je možné 
čistit větší plochy. 



10. Umělý kámen (Corian)

údržba:

zakázáno:

Pozor:

11.

údržba:

zakázáno:

Pozor:

12.

údržba:

zakázáno:

pozor:

Standardně použít vlhkou utěrku či houbičku, případně také mýdlovou vodu nebo běžné 
saponátové prostředky. Vždy poté setřete do sucha.
Rozhodně nedoporučujeme čištění pomocí abrazivních prostředků nebo agresivních 
chemických prostředků jako čističe na bázi alkoholu, acetonu nebo benzínu, které mohou 
způsobit ztrátu lesku či dokonce barevné změny.

Banner backlight (t-Board)

Používáme prachovku nebo čistou čisticí utěrku. Při větším znečištění můžeme použít 
navlhčený čistý hadr s použitím saponátových výrobků. 

Při tlačení na textilní reklamu může dojít k vytržení banneru z nosného profilu! Je tedy 
nutno tlačit na textilní banner velmi opatrně.

Čistit jakýmikoliv abrazivními prostředky a všemi přípravky na bázi chemických 
rozpouštědel atd.

Kromě standardního použití může být součástí sedací části prvků a je náchylný na jakékoliv 
mechanické poškození. Je tedy zakázáno jakkoliv je mechanicky poškozovat (např: ostrými 
předměty jako tvrdé švy, nýty na kalhotách, drápky domácích zvířat, mobilní telefony 
v kapse, klíče apod.)

Pěněný polystyren 

Každodenní čištění: I když tekutiny nemohou do povrchu umělého kamene proniknout, 
doporučujeme jakékoli rozlité tekutiny ihned otřít. Většinu skvrn pak lze odstranit vlhkým 
hadříkem z mikrovlákna a běžným čisticím sprejem na kuchyňské povrchy, jako je 
například Cif nebo Mr. Muscle. Povrch čistěte krouživým pohybem.
Odstrňování odolných skvrn: Běžné domácí tekutiny, jako je ocet, káva, čaj, citrónový 
džus, barviva, kečup, červené víno nebo skvrny od zeleniny, pylů, spáleniny od cigarety, 
inkoustu, popisovačů, plísní atd: Použijte navlhčenou utěrku z mikrovlákna a jemně 
abrazivní čisticí prostředek (nepoužívejte na vysoce lesklé nebo tmavé porvrchy). 
Nikdy nepokládejte nic horkého, nesekejte nebo nekrájejte přímo na povrchu, nerozlívejte 
chemikálie (př.:odstraňovače nátěrů, kyselinové čističe, acetonové odlakovače atd.) ani 
vařicí vodu.
Povrch umělých kamenů je ze své podstaty obnovitelný, protože se jedná o materiál pevný 
a homogenní v celé jeho struktuře. Většina poškození, včetně poškození v důsledku 
silného nárazu, vysoké teploty nebo působení chemikálií lze obvykle na místě opravit, a 
obnovit tak původní hladký a jednotný vzhled. Kdykoliv můžete kontaktovat společnost 
MORIS design a objednat opravu povrchu.



13.

údržba:

zakázáno:

Pro odstraňování skvrn můžeme použít následující tabulku:

Čalouněné části

Prach odstraňujte pravidelným vysáváním nebo velmi jemným kartáčkem. Povrchové 
skvrny nejlépe odstraníte ještě za čerstva, než dojde k jejich prosáknutí do vláken. Můžete 
je odstranit rychlým otřením pomocí vlhké houbičky nebo hadříku. Při odstraňování 
zaschlých skvrn postupujte podle pokynů. Skvrny nikdy příliš netřete. Aby nedošlo k 
vytvoření kolečka, čistěte skvrnu čistou houbičkou směrem dovnitř. Při větším znečištění 
použijte šamponování. Vlhkým hadříkem namočeným v neutrálním saponátu nebo mýdlové 
vodě opatrně odstraňte skvrny. Po té potahovou látku vysušte čistým a suchým bavlněným 
hadříkem. Dbejte na to, aby nedošlo k promáčení tkaniny. Čištění vždy provádějte dle 
pokynů předepsaných výrobcem čisticího prostředku.
Pozor, nikdy nepoužívejte k čištění benzínové prostředky či jiná rozpouštědla! (např: 
aceton, líh, ředidlo apod.). Čalouněné výrobky opatřené Nano povrchovou úpravou vždy 
čistěte jenom vodou bez použití saponátů a jiných chemických přípravků. Nepoužívejte 
mokré vysavače, jelikož mohou na textilii zanechat stopy od šamponů.



14. Podlahová krytina - vinylové podlahy



15. Čisticí rohože

a. Suché vysávání
Jedná se o důkladné vysátí mechanických nečistot (prach, písek …). Důležité je použití
vysavače s dostatečným sacím výkonem (min. 1.600 W) a pokud možno
s vyklepávačem. Je potřeba aplikovat celoplošně se zaměřením na tzv. cestičky.
Frekvence: denně
UPOZORNĚNÍ: v době extrémní zátěže – déšť, ale zejména sníh, je třeba odstraňovat
pravidelně vodu a nečistoty (nenechat koberec „plavat“) – stíráním nebo vysáváním, příp.
oběma způsoby.

b. Periodické čištění
Jedná se o důkladné celkové vyčištění koberce pomocí speciálních chemických
prostředků (suchou nebo mokrou cestou). Důležité je zajištění správného provedení
procedury.
Suché chemické:
odstranit mechanické nečistoty vysátím
před aplikací odstranit skvrny
důkladné zapravení čisticího média
nechat působit doporučenou dobu (např. 20 – 30 min.)
důkladné vysátí čisticího média
po dobu aplikace zamezit provozu
Mokré (extrakční):
odstranit mechanické nečistoty vysátím
před aplikací odstranit skvrny
aplikace čisticího média (šampon …)
důkladné vysátí zbytků čisticího média
zajištění dokonalého vyschnutí koberce (min. 12 hodin).
UPOZORNĚNÍ: používejte pouze nezbytně nutné množství vody, nešetřete na čisticím
médiu, nevymývejte koberec !!!
c. Odstraňování skvrn
Jedná se o pravidelné odstraňování skvrn – mimo periodické čištění – jako např.
žvýkačky, olej, káva, čokoláda, ovocné šťávy, červené víno apod.
Je nezbytné dodržovat následující podmínky:
každou skvrnu odstranit bezprostředně po jejím vzniku (objevení), nejméně 1 x denně
aplikace vhodných prostředků – viz návod k obsluze prostředků v tzv. lékárničce
správné provedení resp. dokonalé odstranění
nerozmývat skvrny vodou



A. Exteriérové prvky světelné i nesvětelné

Při čištění je nutné vždy přerušit přívod elektřiny do světelné reklamy! 
Obsažené materiály: 1. 2. 3. 4. 5.

8. 9. 10. 11. 12.
Intervaly údržby:

B. Interiérové prvky

Při čištění je nutné vždy přerušit přívod elektřiny do světelné reklamy! 
Obsažené materiály: 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.
11. 12.

Intervaly údržby: 1x denně interiérové prvky zbavit nečistot a prachu

C. Čalouněné prvky (židle, křesla, taburety atd.)

Při čištění je nutné vždy přerušit přívod elektřiny do světelné reklamy! 
Obsažené materiály: 1. 2. 4. 5. 6.

7. 8. 10. 11. 13.
Intervaly údržby: 1x denně interiérové prvky zbavit nečistot a prachu

Návod na údržbu  - Prvky

1x měsíčně musí dojít k základnímu čištění exteriérových prvků 
(odstranění povrchových nečistot, všech náletů, ptačího trusu, 
hnízd atd.) 
1x ročně kompletní kontrola, údržba a vyčištění (vnější i vnitřní ) a 
revize elektrozařízení nechat provést odbornou společností.

1x ročně kompletní kontrola, údržba a vyčištění (vnější i vnitřní ) 
nechat provést odbornou společností. 

1x týdně důkladný úklid všech prvků. Zbavení nečistot 
povrchových vnitřních i vnějších, zbavení prachu i vnitřních prostor 
prvků ( např. šuplíky, zázemí elektro instalace, prostory za štíty 
atd. )

4x ročně kompletní kontrola, údržba a vyčištění 
čalouněných povrchů
1x ročně nechat provést údržbu a čištění odbornou 
společností
1x ročně nechat obnovit (tedy naimpregnovat) 
nanoimpregnační vrstvu, pokud je použita. Doporučení 
vždy před zimním obdobím.



D. Atypicky vyvinutá svítidla 

Při čištění je nutné vždy přerušit přívod elektřiny do světelné reklamy! 
Obsažené materiály: 1. 2. 3. 4. 5.

7. 8.
Intervaly údržby:

E. Světelné textilní panely (t-board)
(Module Eye a všechny komunikační výměnné plochy s LED prosvětlením)

Při čištění je nutné vždy přerušit přívod elektřiny do světelné reklamy! 
Obsažené materiály: 1. 2. 3. 4. 5.

7. 8. 10. 12.
Intervaly údržby:

F. Podlahové krytiny

Intervaly údržby:

G. Moduly obsahující živé květiny

1x denně vyluxovat a zbavit nečistot čisticí rohože
1x denně odstranění nečistot nasucho (prach, kamínky, drobky 
atd.) 
1x denně odstranění skvrn a uniklých látek vlhkým mopem a 
neutrálním čističem podlah

Vždy se držte přiloženého návodu odevzdaného společností MORIS design při předání 
výrobku.

1x týdně bannery zbavit nečistot a prachu a zkontrolovat správné 
uchycení bannerů
1x ročně kompletní kontrola, údržba a vyčištění (vnější i vnitřní) a 
revize elektrozařízení nechat provést odbornou společností.

1x týdně důkladně vyčistit čisticí rohože v zimních období (listopad 
až duben)

1x 3 týdny důkladně vyčistit v letním období
1x za 6 měsíců důkladně vyčistit podlahy i čisticí rohože 
specializovanou firmou

1x měsíčně musí dojít k základnímu čištění prvku (odstranění 
povrchových nečistot, všech náletů, pavučin, prachu atd.). Musí 
dojít ke kontrole závěsů prvků (minimálně takové, že dojde k 
mechanickému vyzkoušení, zda závěs drží při tahu).
1x ročně kompletní kontrola, údržba a vyčištění (vnější i vnitřní) a 
revize elektrozařízení nechat provést odbornou společností. 



I. Prevence :

II.

III.

IV.

V.

VI.

Návod na údržbu - Obecné podmínky

§  Nepokládat nic vlhkého či horkého přímo na prvky. Vždy použít podložku.
§  Všechny vzniklé skvrny neprodleně odstranit.
§  Vyvarovat se čištění s nadměrným použitím vody.
§  Jakoukoliv vlhkost vždy ihned osušit do sucha.

Pro zachování správného fungování všech zařízení (výrobků) a možnosti uplatnění záruky je 
potřeba dodržovat všechna doporučení z příloh Návod pro údržbu-Prvky a Návod na 
údržbu-Materiály

Sedací nábytek je určen k sezení v interiéru a jiný způsob používání, jako pokládání 
nevhodných předmětů, stoupání, klečení, houpání nebo použití v exteriéru může zapříčinit 
poškození nábytku, s možným následkem úrazu.

Čalouněný nábytek nevystavujte přímému působení vody, nadměrného tepla a slunečního 
záření. Přímým slunečním zářením dochází ke změně barevného odstínu potahových 
materiálů. Ostré předměty jako tvrdé švy, nýty na kalhotách, drápky domácích zvířat apod. 

§  Nepoužívat abrazivní prostředky.
§  Používat antistatické spreje proti prachu.
§  Používat měkký bezešvý bavlněný hadřík.

Vzhledem k tomu, že není možné zabránit vnikání hmyzu, prachu a vlhkosti do jednotlivých 
uzavřených prostorů konstrukce prvků, musí dojít k čištění odbornou firmou minimálně 1x 
ročně.

Při čištění je nutné vždy přerušit přívod elektřiny do světelné reklamy! 

Každé poškození ihned hlásit společnosti MORIS design.


