
NÁVOD NA POUŽITÍ/ÚDRŽBU   - Výrobky Ethnicraft Accessories 

 
 Žádné naše výrobky nejsou určeny pro přímou přípravu jídel a ani pro mytí v myčkách na nádobí. 
 Prach lze ze všech výrobků stírat měkkým suchým hadříkem. 
 Vyvarujte se dlouhodobému působení vody resp. velké vlhkosti na veškeré výrobky Ethnicraft Accessories! 
 Všechny výrobky po styku s tekutinami vždy ihned řádně vysušte, čistým suchým měkkým hadříkem. Pro důkladnější čištění 
 Můžete použít vlažný jemný mýdlový roztok. Pak výrobek otřete čistou vodou a vytřete do sucha. 
 Na žádné naše výrobky ani jejich části nikdy nepoužívejte drátěnku, brusný papír, abrazivní čistící prostředky typu Cif, Real 
 apod., kyseliny, bělidla nebo čisticí prostředky na bázi chlóru. 
 Dřevěné podnosy a jejich rámy, jsou upravené povrchovou barvou na vodní bázi, proto doporučujeme odstraňování skvrn 
 pokud  možno okamžitě, aby se zabránilo vzniku skvrn dlouhodobým působením tekutin např. kávy nebo vína. 
 Nevystavujte podnosy vysokým teplotám, a to ani přenášením vařících potravin a nápojů. 

Pro ošetření vyčištěných dřevěných částí lze použít leštidlo na nábytek ve spreji a měkký hadřík. 
Skleněná a zrcadlová dna lze po omytí ošetřovat čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadříkem. Dbejte ať nedoje ke 
kontaktu tohoto čistícího prostředku s dřevěnou částí podnosu. 

 Aby jste předešli nevratnému poškrábání den podnosů, vyvarujte se používání a přenášení hrubě opracovaných keramických 
 výrobků!  
 Stolky s kovovou podnoží nikdy nepřemisťujte tažením po podlaze. Může dojít k poškození ochranného povlaku podnože a 
 následně pak k jeho korozi nebo si můžete trvale poškodit podlahu! Stolky proto vždy přenášejte! 
 Při umístění přímo na dřevěné podlahy doporučujeme na podnoží připevnit gumové nebo plastové chrániče (nejsou součástí 
 výrobku), aby nedošlo k reakci kovu se dřevem resp. jeho povrchovou úpravou. 
 Chrániče z plsti nedoporučujeme /v případě, že by se Vám do plstěného chrániče dostala z vytírání nebo vylití nápoje voda a 
 nenechali by jste vlhký chránič vyschnout, mohly by se Vám na podlaze objevit v místě plstěných chráničů nežádoucí skvrny/. 
 Při výrobě doplňků Ethnicraft Accessories se používají tradiční techniky zpracování materiálů, jako je například ruční 
 malování, sítotisk a patinování. Vzhledem k povaze našich výrobků - ruční výroba, je každý kus jiný a drobné defekty 
 ve vzorech či moření jsou považovány za známku výjimečnosti a kvality a nemohou tak být předmětem reklamace. 

                        
 

 

 
 

 

 


