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MATERIÁLY

ÚVOD
Firma Nardi vyrábí zahradní nábytek pro venkovní využití více než 30 let. Nábytek Nardi je ideální jak pro 

soukromé využití tak pro namáhané provozy typu Kontrakt. Při běžném používání a údržbě je na veškeré 

produkty poskytována záruční doba 2 roky na jakékoliv výrobní vady.

Nábytek lze v průběhu mnoha let čisti a udržovat podle několika jednoduchých pravidel  a 

drobných opatření.  Níže naleznete několik pokynů a tipů, jak se starat o svůj nábytek Nardi.

Nábytek Nardi je vyráběn z různých materiálů ( plast, hliník, lamináty, sklo), které 

mají odlišné vlastnosti. 

Před samotným čištěním, je nutno zkontrolovat materiál produktu, který chcete 

ošetřit, dle návodu dodaného při nákupu.

Neneseme žádnou zodpovědnost za nesprávné postupy údržby.
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PLAST JE 100% RECYKLOVATELNÝ A LZE JE LEHCE DEZINFIKOVAT A ČISTIT :

PŘI ČIŠTĚNÍ POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ   
• VODOU OMYJTE VNĚJŠÍ PLOCHY A ODSTRAŇTE ŠPÍNU A PRACH

• POSTŘÍKEJTE PLOCHY  PROSTŘEDKEM Magic Cleaner Nardi* nebo NEAGRESIVNÍM
UNIVERZÁLNÍM DETERGENTEM

• NECHTE DETERGENT PŮSOBIT NĚKOLIK MINUT A POTÉ SETŘETE NEČISTOTY
VLHKÝM HADŘÍKEM NEBO HUBKOU. V PŘÍPADĚ VÝRAZNĚJŠÍHO ZAŠPINĚNÍ, PROCES
OPAKUJTE.

• PRO VYČIŠTĚNÍ HLUBOKÉ ŠPÍNY NEBO ÚPORNÝCH SKVRN NA POVRCHU,
DOPORUČUJEME POUŽITÍ MELAMINOVÉ HOUBY  Magic Sponge Nardi**

• K VYČIŠTĚNÍ MALÝCH OTVORŮ A TĚŽKO PŘÍSTUPNÝCH MÍST POUŽIJTE STARÝ
KARTÁČEK NA ZUBY.

•

PŘI ČIŠTĚNÍ NEPOUŽÍVAT AGRESIVNÍ CHEMICKÉ DETERGENTY ANI 
ABRAZIVNÍ PŘÍPRAVKY. MOHLY BY ZPŮSOBIT NENÁVRATNÉ 
POŠKOZENÍ  POVRCH PRODUKTU.
TMAVÉ PRODUKTY ( TABACCO, ANTRACIT, APOD. ) DOPORUČUJEME 
UMÍSTĚNÍ V MÍSTECH SE ZASTÍNĚNÍM, ABY SI PRODUKTY ZACHOVALY 
BARVU CO NEJDÉLE.

VĚTŠINA PRODUKTŮ JE VYROBENA Z PLASTU ZNÁMÉHO JAKO POLYPROPYLEN - 
PP.JEDNÁ SE O LEHKÝ, TRVANLIVÝ, NETOXICKÝ, VODĚLODOLNÝ A  ANTISTATICKÝ 
MATERIÁL. JE UPRAVEN POMOCÍ ANTI-UV PŘÍDATNÝCH LÁTEK A PROBARVEN VE 
HMOTĚ NETOXICKÝMI PIGMENTY.
EXISTUJE NĚKOLIK TYPŮ ÚPRAV MATERIÁLU POLYPROPYLENU : 

• POLYPROPYLEN

• POLYPROPYLEN S PŘÍDAVKEM SKELNÉHO VLÁKNA  ( ZNÁMÝ POD NÁZVEM
POLYPROPYLEN FIBREGLASS)

• RECYKLOVANÝ POLYPROPYLEN S PŘÍDAVKEM SKELNÉHO VLÁKNA (ZNÁMÝ POD
NÁZVEM REGENEROVANÝ POLYPROPYLEN FIBREGLASS)

JAK TENTO MATERIÁL ČISTIT ? 

NAKONEC OPLÁCHNĚTE VODOU A VYTŘETE HADŘÍKEM DO SUCHA.

UPOZORNĚNÍ

PLASTY

* Magic Cleaner Nardi STR. 13

** Magic Sponge Nardi STR. 14
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POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ :

• SETŘETE VEŠKERÝ PRACH A NEČISTOTY Z POVRCHU HADŘÍKEM
• NASTŘÍKEJTE MAGIC CLEANER Nardi* (NEBO PODOBNÝ DETERGENT, PŘÍP.

NEUTRÁLNÍ MÝDLO ROZPUŠTĚNÉ VE VODĚ A NANESTE PO CELÉM POVRCHU.
• NECHTE PŮSOBIT NĚKOLIK MINUT.
• OPLÁCHNĚTE A VYSUŠTE HOUBOU NEBO SUCHÝM HADŘÍKEM.

Nepoužívejte agresivní granulované čisticí prostředky nebo rozpouštědla, protože 
by zničily povrchový nátěr hliníku.
Pokud má být výrobek umístěn ve vysoce slaném prostředí (např. v přímořských 
oblastech), doporučujeme zvolit speciálně upravený nátěr a skladovat výrobky na 
místě chráněném před nepříznivými povětrnostními podmínkami v zimě nebo při 
delším nepoužívání.

HLINÍK JE VYSOCE ODOLNÝ MATERIÁL POUŽÍVANÝ PRO RÁMY VELKÝCH STOLŮ A 
STOLOVÉ PODNOŽE. JE VŠESTRANNÝ, LEHCE SE DEZINFIKUJE A LZE JEJ 
NESČETNĚKRÁT 100% RECYKLOVAT PŘI ZACHOVÁNÍ JEHO STRUKTURÁLNÍCH 
VLASTNOSTÍ. 

ABY VYHOVOVAL VENKOVNÍMU PROSTŘEDÍ, HLINÍK MŮŽE BÝT POVRCHOVĚ 
UPRAVEN DVĚMA ZPŮSOBY :

• STANDARTNÍ NÁTĚR : EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR + POLYESTEROVÁ
VENKOVNÍ BARVA

• LAKOVÁNÍ SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU (DOSTUPNÉ POUZE U NĚKTERÝCH PRODUKTŮ) :
DODATEČNÁ ELOXOVACÍ ÚPRAVA PŘED STANDARTNÍM LAKOVÁNÍM (EPOXIDOVÝ
ZÁKLAD + POLYESTEROVÁ VENKOVNÍ BARVA). ELOXOVÁNÍ UMOŽŇUJE KOVU ZÍSKAT
OCHRANNOU OXIDOVOU VRSTVU, KTERÁ POSKYTUJE STŘEDNÍ TEPELNOU IZOLACI A
CHRÁNÍ PŘED TYPICKOU KOROZÍ VE VYSOCE SLANÉM PROSTŘEDÍ.

NĚKTERÉ PRODUKTY PROCHÁZEJÍ PROCESEM KATAFORÉZY, TEDY NÁTĚREM, KTERÝ 
HLINÍKU DODÁVÁ ZNAČNOU ODOLNOST VŮČI KOROZI, KTERÁ JE ČASTO ZPŮSOBENA 
CHEMICKÝMI A ENVIROMENTÁLNÍMI ČINITELI. 

JAK HLINÍK ČISTIT ?

K ODSTRANĚNÍ ZVLÁŠTĚ ODOLNÉ ŠPÍNY A POVRCHOVÝCH MAP 

DOPORUČUJEME POUŽITÍ  MAGIC MELAMIN HOUBY NARDI**. 

UPOZORNĚNÍ : 

HLINÍK 

* Magic Cleaner Nardi STR. 13

** Magic Sponge Nardi STR. 14
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•

•

•

Postupujte následovně :

• Veškerý prach odstraňte vlhkým hadříkem a teplou vodou nebo jemným čisticím prostředkem
(neabrazivním a ne vysoce alkalickým), aby nedošlo k poškrábání povrchu.

K odstranění odolných skvrn používejte neabrazivní čisticí prostředky pro domácnost.

K odstranění zaschlých nebo zapečených skvrn doporučujeme použít Magic Sponge Nardi**
nebo měkký hadřík.

Důkladně opláchněte čistou vlažnou vodou, abyste odstranili čisticí prostředek.

V následující tabulce jsou uvedeny nejvhodnější metody 
čištění pro různé druhy nečistot.

Laminát je kompaktní, jednotný, neporézní a snadno dezinfikovatelný vícevrstvý materiál, který se 
obvykle používá pro pracovní desky stolů.

Máme různé typy laminátových desek :

• HPL laminát: vyrobený z celulózového vlákna impregnovaného termosetovými pryskyřicemi,
podrobený vysokotlakému procesu.

• Pevné jádro: vyrobeno z celulózového vlákna impregnovaného termosetovými pryskyřicemi,
podrobené a vysokotlaký proces. Solid Core se vyznačuje tím, že jádro má stejnou barvu jako
povrch horní části.

• Fenix NTM: vysokotlaký dekorativní laminát vytvořený pomocí nanočástic a akrylových
pryskyřic, které vytvářejí povrch odolný proti otiskům prstů, měkký na dotek a poškrábání s
nízkou úrovní odrazu světla.

JAK LAMINÁT VYČISTIT?

LAMINÁT

** Magic Sponge Nardi str. 14
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•

•

•

•

Nepoužívejte abrazivní houbičky.
Nepoužívejte vysoce kyselé, vysoce alkalické nebo korozivní čisticí prostředky.

V případě použití rozpouštědel musí být použitý hadřík důkladně čistý, aby na povrchu nezůstaly stopy. Případné stopy 
lze odstranit opláchnutím teplou vodou a rychlým vysušením.

Nepoužívejte leštidla na nábytek a čisticí prostředky na bázi vosku.

Kouřová čerň - želatina - lepidla na rostlinné a vinylové bázi, organický odpad - arabská 

guma > Vytírat hubkou nebo hadříkem s horkou vodou s mýdlem nebo domácím saponátem. 

Lak na nehty - lak ve spreji - lněný olej > Aceton s bavlněným hadříkem

Syntetické olejové barvy > Rozpouštědlo na bázi trilen nitru s bavlněným hadříkem

Neoprenová lepidla > Trichlorethan s bavlněným hadříkem

Stopy silikonu > Dřevěná nebo plastová škrabka, dávejte pozor, abyste nepoškrábali 
povrch

Usazeniny vápna > Prací prostředky s nízkým obsahem kyseliny citrónové nebo octové 
(max. 10 %)

Lak na vlasy - rostlinný olej - biro a fixy - voskové základy a mastný make-up - stopy zbytkového 
rozpouštědla  > MEK, denaturovaný líh, aceton s bavlněným hadříkem

TYP NEČISTOTY A RADY NA ČIŠTĚNÍ LAMINÁTOVÝCH DESEK

Sirup - ovocná šťáva - džem - lihoviny - mléko - čaj - káva - víno - mýdlo - 
inkoust > Vytírat vlhkou houbou nebo hadříkem 

Živočišné a rostlinné tuky - omáčky - suchá krev - suché víno a lihoviny - vejce > Vytírat 

houbou nebo hadříkem se studenou vodou s mýdlem nebo domácím čisticím prostředkem. 

UPOZORNĚNÍ
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•

•

•

Umístěte vlhký list savého kuchyňského papíru na oblast, kde jsou mikroškrábance.

Položte horkou žehličku na povrch, který chcete opravit. Nenechávejte žehličku na povrchu déle než 10 sekund v kuse.

Opláchněte opravené místo teplou vodou a hadříkem z mikrovlákna.

Lehce navlhčenou houbou Magic Sponge Nardi** jemně vytírejte oblast, kde jsou mikroškrábance.

POUŽÍVEJTE ŽEHLIČKU PRO ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH ŠKRÁBANCŮ 
NA LAMINÁTOVÝCH DESKÁCH FENIX

POUŽITÍ MAGIC HOUBY NARDI** K ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH ŠKRÁBANCŮ 
NA LAMINÁTOVÝCH DESKÁCH FENIX

Níže naleznete některé specifické úpravy povrchových škrábanců na laminátových deskách FENIX.

Doporučujeme použití žehličky výhradně dospělými.

UPOZORNĚNÍ

** Magic Sponge Nardi str. 14
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Doporučujeme čistit skleněnou desku každých 7-10 dní následovně:

• Odstraňte veškerý prach z povrchu hadříkem

• Nastříkejte konkrétní přípravek na čištění skla na hadřík vhodný na sklo.

• Očistěte horní část krouživými pohyby a soustřeďte se na případné skvrny.

• U zaschlých skvrn zkuste skvrnu změkčit trochou vody.

Nepoužívejte abrazivní houbičky a vyhněte se kontaktu s ostrými, špičatými 
předměty, jako jsou pera, náramky a prsteny.

Některé stoly mají skleněné desky..

Jsou dva typy skleněných desek : 
• Tvrzené extra čiré sklo: tloušťka 6 mm

• Sítotiskové sklo: zeskelněné při 700 °C a tloušťce 10 mm.

UPOZORNĚNÍ

JAK ČISTIT SKLENĚNÉ DESKY ? 

SKLO
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V katalogu Nardi jsou látky rozděleny do 3 kategorií:

• Syntetická tkanina (lehátka)
• Tkanina (polstry a polštáře
• Tepelně tvarovaný polštář Trill

Všechny naše látky lze prát, ale v závislosti na typu látky je nutné dodržovat různé 
pokyny pro praní.

KLÍČ K SYMBOLŮM PRANÍ PRO LÁTKY DOSTUPNÉ NA STRANĚ 12

LÁTKY - TKANINY 

Látka je vyrobena z polyesterového vlákna s PVC zátěrem. Používá se pro lehátka.

Pro efektivní čištění:

• Výrobek omyjte vodou, abyste odstranili veškeré
povrchové nečistoty a prach.

• Nastříkejte povrch neagresivním univerzálním čističem.

• Produkt nechte několik minut působit a poté jej otřete vlhkým hadříkem nebo houbou..

• K odstranění nečistot z malých prostor použijte zubní kartáček.

• Opláchněte velkým množstvím vody a osušte suchým hadříkem.

Syntetická tkanina (lehátka)

Při čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a/nebo abrazivní materiály, které mohou poškrábat 
povrch.

JAK ČISTIT TKANINU U LEHÁTKA ? 

UPOZORNĚNÍ
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JAK ČISTITTKANINA ÚPRAVASVĚTELNÁ 
STÁLOST

Acrilic tkanina
Barvená příze

5/8

7/8

8/8

6

7/8

7/8

odpuzující nečistoty a proti plísním

-

úprava odpuzující vodu, 
odpuzující nečistoty a úprava 
proti plísním

úprava odpuzující vodu, 
odpuzující nečistoty a úprava 
proti plísním

díky úpravě je povlak: 
vodoodpudivý a odolný proti 
skvrnám, odolný proti plísním, 
zpomaluje hoření a je 
antibakteriální

odpuzující nečistoty a protiplísňová 
úprava

úprava polyuretanovou/
akrylovou pryskyřicí, odpuzující 
vodu

Akrylová 
tkanina 
probarvená ve 
hmotě

6

Akrylová tkanina 
s digitálním 
potiskem

Tessuto Acrilico
Sunbrella®

Sunbrella® acrylic 
fabric

TECH

Tessuto 100% 
Olefin

100% olefin fabric

Tessuto 
100% Olefin 

100% olefinová 
tkanina odpuzující 
vodu

Barevné variace je třeba považovat za standardní u akrylových tkanin (barvených přízí).

.Vlastnosti tkanin a jejich zpracování.

UPOZORNĚNÍ

TEXTILNÍ POLSTRY A POLŠTÁŘE 
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Tepelné tvarování je proces, při kterém se několik syntetických vrstev spojuje dohromady pomocí formy a termoplastických 
lepidel.

Froté tkanina Sunbrella®: 76 % barvená akrylová vlákna Sunbrella® a 24 % polyester. 
Materiál odpuzuje nečistoty a je ošetřen proti plísním. 7/8 světlostálost. Bezešvý. Lze prát na 30°.
Výplň: polyuretanová pěna s TPU voděodolnou membránou. Hustota 40 kg/m3.

TEPELNĚ TVAROVANÝ POLŠTÁŘ TRILL

JAK ČISTIT 
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Lze prát v pračce při maximální teplotě 30 °C

Látka lze prát v pračce při maximální teplotě 40 °C

Tkaninu lze chemicky čistit perchlorethylenem, běžně používaným rozpouštědlem

Tkaninu nelze chemicky čistit a nelze použít rozpouštědlo perchlorethylen

Látka může být bělena jakýmkoliv typem 
bělidla

Nebělit

Látku nelze sušit v bubnové sušičce

Nežehlit

Sušte svisle venku bez ždímání nebo odstřeďování

Látku lze sušit v bubnové sušičce. Tečka označuje maximální teplotu, při které lze oděv sušit: 
jedna tečka znamená nízké teploty

Látka se dá žehlit. Tečky označují teplotu: jedna tečka znamená, že nesmíte překročit 110 °C 
a nepoužívejte páru

Tkaninu nelze chemicky čistit

Prát v ruce ve studené vodě

LEGENDA - PRACÍ SYMBOLY
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MAGIC ČISTIČ NARDI

Určeno pro čištění a hygienickou údržbu 
plastového a hliníkového nábytku Nardi

• Nastříkat detergent přímo na povrch nábytku. Vhodný na 
polypropylenový  (PP) a hliníkový (AL) venkovní nábytek. 
Nechat působit několik minut a poté setřít vlhkou hubkou, 
hadříkem nebo microfiber textilií.

• Opláchněte trochou vody..
• Nakonec vysušte suchým textilním hadříkem.

•
Vyvarujte se přímému kontaktu s kůží. Citlivějším 
jedincům může přípravek způsobit alergickou reakci. 
Obsahuje : 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-one.

• Dávejte pozor, aby se přípravek nedostal do očí,
na kůži nebo oděv. V případě vniknutí do očí nebo 
potřísnění pokožky vyhledejte lékařskou konzultaci/pomoc.                
Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-one.

Přísady odpovídají EU Normě č. 648/2004 :  
< 5% neiontové povrchové látky, fosfonáty. Parfémováno. 
Konzervační látky : 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 
2-methylisothiazol-3(2H)-one.

Konzistence : BEZBARVÁ TEKUTINA

Chemická stabilita při běžných podmínkách : minimálně 6  měsíců

 Skladovat v suchu při teplotě : 5 až 35 ° C

Neobsahuje fosfor

PH : 10,5

 Nepoužívat pro jiné účely než je určeno

Hmotnost : cca 1,05 kg / l

Kg 0,79

Ref. 39102.00.010

0,75 lt

NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ
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Ref. 39102.00.020MAGIC MELAMIN HOUBA NARDI

Pracovat v ochranných gumových rukavicích, za účelem ochrany povrchu 
kůže i povrchu nehtů. 

Nepoužívat na nádobí, ovoce, zeleninu či vlastní pokožku

Při čištění nepoužívat žádné čistící prostředky, zejména vyloučit ty s chlorem, 
mohlo by dojít k nebezpečné toxické reakci s melaminem. Pokud dojde k 
oddrolení houbičky, tyto zbytky důkladně odstranit

1. Před použitím lehce navlhčit studenou nebo mírně 
teplou vodou . Nikdy ne horkou vodou. lehce houbu 
zmáčknout mezi dlaněmi, aby zůstala navlhčená. 
Neždímat. Nepřehýbat.

2. Jemně otírat po povrchu a odstranit postupně šmouhy,
skvrny a špínu

3. Utřete čištěné plochy suchým čistým hadříkem. Plochy,
které přijdou do styku s potravinami opláchněte vodou
a pak vytřete do sucha.Čištěním se houba opotřebovává. Ztrácí tvar a tuhost. Podle toho, jak 

intenzivně se houba používá, je nutno jí časem nahradit novou.            
Tip : pokud se má čistit malá skvrna, lze kousek odříznout, aby se nepoužívala 
celá, a tento kousek poté vyhodit. Na větší plochy se samozřejmě používá 
houbička celá.

SLOŽENÍ : 
Melaminová pěna

• Melaminová pěna je vyrobena bez využití halogenovaných 
uhlovodíků.

VLASTNOSTI

Kompresivní síla

Síla v tahu

Prodloužení (bod přetržení)

NORMA HODNOTA

EN ISO 3386-1 >9KPa

EN ISO 1798 >130kPa

EN ISO 1789 >20%

12cm

6
,
5
c
m

Před použitím houbičky si přečtěte pozorně návod k použití. 

UPOZORNĚNÍ :  

Umístěte vždy mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k pozření 

houby. V žádném případě nekonzumovat.

OPAKOVANĚ POUŽITELNÁ ČISTÍCÍ MELAMINOVÁ HOUBA. Melamin má speciální 
strukturu, díky které se zachytí a odstraní špína a odolné nečistoty z venkovního nábytku 
vyrobeného z polypropylenu (PP) a hliníku (AL) 
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