
Návod na ošetřování a čištění kusovýh koberců 

 

Další prostředky pro čištění koberců naleznete na našich e-shopech  
www.kusove-koberce.cz nebo www.nabidkapodlah.cz. 

Vybírejte z pohodlí Vašeho domova.  

 

 

VŠEOBECNÝ NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ VŠECH KOBERCŮ 

 

Pravidelné vysávání kvalitním vysavačem povede k prodloužení vzhledu a životnosti 
Vašeho koberce. Vysávání je nejlepší způsob, jak odstranit každodenní nečistoty a 
prach. Při pořízení nového koberce doporučujeme vysávat i dvakrát nebo třikrát týdně, 
aby se odstranily přebytečná vlákna z výrobního procesu, které se mohou hromadit na 
povrchu koberce. To, že se některá vlákna uvolňují, je naprosto normální a v žádném 
případě se tímto nezkracuje životnost koberce,  jedná se o dozvuk výrobního procesu 
tkaním. Dalším důležitým aspektem pro dlouhou životnost koberce je vysávání po 
směru vláken.  

 

POZOR na vznik nežádoucího vzhledu "Pilling"  - stav koberce, ve kterém se vlákna z 
různých svazků vzájemně zaplétají, vytvářejí tvrdé chuchvalce vláken a chomáčky, 
které je ovšem možné odstřihnout nůžkami.  Tento vzhled může být také způsoben 
nadměrným provozem nebo použitím práškových čisticích prostředků nebo 
odstraňovačů zápachu, které "spojují" vlákna do nežádoucích chomáčů. Dále tento 
jev může způsobit přílišné vysávání koberců s rotačním kartáčem. Pokud se při 
vysávání rotační kartáč vašeho vysavače na koberci výrazně zpomaluje, zvedněte 
jeho výšku a nebo rotační kartáče úplně vypněte.  

 

 

 

DOPORUČENÍ pro dlouhou životnost koberce: Jednou za čas přesuňte nábytek na jiné 
místo, abyste zabránili promáčknutí koberce. Pod nožky židlí a nábytku použijte 
gumové podložky, aby na kobercích nezůstávaly otlaky. Kobercům obecně 
neprospívá dlouhodobé bodové zatížení. Hlídejte, aby na koberec dlouho 
nedopadalo přímé sluneční světlo. Tímto zabráníte jeho blednutí a pomůžete koberci 
udržet původní barvu. Vyhněte se stěhování nábytku a těžkých předmětů po koberci. 
Pokud se některé vlákno z koberce povytáhne, v žádném případě vlákna netrhejte, 
ale zastřihněte pomocí nůžek do požadovaného vzhledu. Vysávání provádějte 
pravidelně pomocí vysavače bez nebo s rotačními kartáči dle typu koberce. Skvrny z 
koberce odstraňte vždy co možná nejdříve za pomoci bílých ubrousků nebo bílého 
hadříku, poté dočistěte za pomoci speciálních přípravků určených pro danému vláknu 
a znečištění.  

 

 

 

https://www.kusove-koberce.cz/cistici-pripravky/kat34.html
https://www.nabidkapodlah.cz/cistici-pripravky-mopy/kat15.html
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VŠEOBECNÝ NÁVOD ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ SE STŘIŽENÝM  
UMĚLÝM VLÁKNEM 

 

Koberce z umělých krátkých vláken všeobecně dobře snášíjí vysávání vysavačem 
s rotačními kartáči, POZOR ovšem na nežádoucí namotání okrajů koberců do vysavače. 
Pokud vysavač nemá rotační kartáč, je odstraněna špína pouze z povrchu, v koberci tak 
zůstávají hloubkově usazené nečistoty, které mohou poškozovat vlákana koberce. Z 
tohoto důvodu doporučujeme občasné důkladné vyklepání koberce a zbavení se tak 
hloubkových nečistot.  

 

 

Pamatujte, že pravidelné vysávání je vždy 
ten nejlepší způsob údržby koberců. 

 

 

TIPY PRO VYSÁVÁNÍ STŘIŽENÝCH UMĚLÝCH VLÁKEN 

 

 Ujistěte se, že rotační kartáč se při kontaktu s kobercem opravdu otáčí.  

 Nastavte výšku kartáče tak, aby lehce pročesával koberec. 

 Pravidelně měňte sáček u vysavače.  

 Vizuálně vždy posuďte, zda rotační vysavač Vašemu koberci svědčí, v opačném 

případě rotační vysávání již nepoužívejte.  
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MOŽNÉ ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 

 

Suchá pěna a absorpční podložka: tuto metudu lze doporučit. Použijte trochu vody k 
vytvoření lehké čistící pěny, kterou zapracujete do vlasu koberce; po zaschnutí 
koberec následně vyluxujte. 

 

Parní čištění: tento způsob k čištění koberců NEDOPORUČUJEME (dochází k deformaci 
vláken a koberce)  

 

Čištění mokrou cestou: tento způsob čištění NEDOPORUČUJEME. Tímto způsobem 
čištění se z koberce vymyje ochranná vrstva proti špinění a naopak do koberce 
zapracujete chemikálii, která na sebe bude velmi rychle vázat nečistoty.  V případě 
využití této metody doporučujeme následně koberec opětovně naimpregnovat 
speciálním prostředkem k tomu určeným.  

 

Suchý prášek: Tuto metodu lze využít pro čištění nízkých koberců za předpokladu 
použití přípravků na to určených. Suchý prášek nedoporučujeme používat na plyšové 
koberce nebo na koberce s vysokým vlasem, protože jeho zbytky jsou složitelně 
odstranitelné. Práškové čističe nebo pohlcovače pachu mohou způsobit jev zvaný 
„pilling“ viz popis výše.  

 

Odstraňování skvrn: V případě znečištění koberce je vhodné použít hadřík navlhčený 
vlažnou mýdlovou vodu. Vyvarujte se používání různých šamponů a prostředků, 
které nemusí být pro daný typ koberce vhodné. Každou skvrnu odstraňte pokud 
možno ihned, nesmí se nechat zaschnout. Skvrnu se snažte odstranit lehkým třením 
od okraje ke středu, nikoliv dřením skvrny ze strany na stranu. Voda je téměř vždy 
nejúspěšnější čistič koberců.  

Na tvrdošíjné skvrny je možné použít prostředek pro odstranění skvrn s aktivním 
kyslíkem Fleck&weg.  

Vyhněte se ovšem nadměrnému vlhčení koberců, které mají podložku z přírodního 
materiálu (např. juta, bavlna), aby se koberec nesrazil. Do ještě vlhkých míst na 
koberci nešlapejte ani nestěhujte nábytek.   

 

DOPORUČENÉ ČIŠTĚNÍ při vyšším rozsahu znečištění:  

Čištění strojem: Pro hloubkové čištění suchou cestou je možné použít CC-Carpetlife Kartáčový 
vysavač a prostředky CC-Carpetlife-prášek a CC-Fresh-up 2v1, který lze zapůjčit, nebo 
přípravky nakoupit na naší prodejně a  e-shopech, viz odkaz v patě dokumentu. 

Pokud je koberec těžce znečištěný, doporučujeme využití služeb profesionálního 
čištění specializovanými firmami.  

Pokud se do čištění pustíte sami, vždy pracujte nanejvýš opatrně a používejte 
přípravky, které jsou určeny na daný typ vláken koberce.   

https://www.kusove-koberce.cz/cistici-pripravky/kat34.html
https://www.nabidkapodlah.cz/cistici-pripravky-mopy/kat15.html
https://www.kusove-koberce.cz/cistic-pro-vlnene-koberce-cc-sucha-pena-400-ml/pro95.html
http://www.nabidkapodlah.cz/kobercovy-cistici-stroj-na-24-hodin-denni/pro5330.html
http://www.nabidkapodlah.cz/kobercovy-cistici-stroj-na-24-hodin-denni/pro5330.html
http://www.nabidkapodlah.cz/cc-carpetlife-prasek-1kg/pro2590.html
http://www.nabidkapodlah.cz/cc-fresh-up-2v1-500ml/pro2588.html
https://www.nabidkapodlah.cz/kobercovy-cistici-stroj-na-24-hodin-denni/pro5330.html
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SPECIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ  U PŘÍRODNÍCH VLÁKEN 

 

Přírodní vlas vyžaduje dobrý a šetrný výběr způsobu čištění. Na vlnu nebo hedvábí 
nikdy nepoužívejte kyslíkový čistič, nebo přípravky, které nejsou na toto čištění určeny.  

 

Vlna: u čištění vlny se vyvarujte nadměrnému drhnutí a tepla, v případě znečištění 
vždy používejte přípravky speciálně vyvinuté na čištění vlněných koberců. (např. CC-
Alibaba…) Při běžném čištění koberec jemně vysávajte (ze začátku i několikrát týdně) 
bez použití rotačních kartáčů (může dojít k poškození vlákna a okrajů koberce). 
Koberci naopak prospěje, když jej jednou za čas venku vyklepete. 

DOPORUČENÍ: Vlna by měla být vždy čištěna neutrálními čističi, nejlépe přímo 
určenými na vlnu, a následně rychle vysušena. Vyvarujte se používání běžných 
čističů, jako např. bělidla nebo jiné zásadité přípravky. Tyto přípravky mohou vlnu 
snadno poškodit. Pro čištění skvrn použijte bílou papírovou utěrku nebo bílý hadřík 
(ne barevný), pro okamžité odstranění tekutin. Poté nechte koberec podložený tak, 
aby v poškozeném místě mohl větrat a doschnot.  

Ideální je však čištění vlněných koberců přenechat specializovaným firmám. 

 

Bavlna/Umělé hedvábí: bavlna a umělé hedvábí jsou celulózová vlákna a mohou být 
čištěna s využitím všech čistících metod. Vyvarujte se však nadměrného čištění a 
drhnutí, aby bylo zabráněno zkrabacení a možnému nežádoucmu ztmavnutí koberce. 
Stejně jako u vlny však buďte opatrní se zásaditými přípravky a vysávání s rotačním 
kartáčem. 

 

Viskóza: Viskóza je člověkem vyrobená tkanina. Často je označována jako umělé 
hedvábí a je levnější variantou skutečného hedvábí. Viskózová vlákna mohou být 
barvena zářivými barvami. Bohužel se viskóza špatně vyrovnává s opotřebením.  

Pro běžné čištění postačí koberec vytřepat, aby se uvolnila špína a drobné 
nečistoty. Koberec vždy vysávejte vysavačem bez rotačního kartáče. Na silně 
znečištěná místa aplikujte odstraňovače skvrn – např. CC-Fleck&Weg…. Vlhká místa 
rychle vysušte. Použijte např. fén (pozor na vysoké teploty), aby se urychlil proces 
sušení. Viskózové vlákno se snadno ničí, pokud je vystaveno vlhku, dochází pak často 
k jeho sražení, mikrobiálnímu růstu a uvolňování barev. Z tohoto důvodu se 
vyvarujte čištění koberců mokrou cestou, zvolte místo toho cestu suchého čištění 
pomocí přípravků na to určených. 

https://www.kusove-koberce.cz/cistici-pripravky/kat34.html
https://www.nabidkapodlah.cz/cistici-pripravky-mopy/kat15.html
https://www.kusove-koberce.cz/hledej?form%5Bhledej%5D=p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADho+vl%C3%A1kna&form%5BbtnHledej%5D=1
https://www.kusove-koberce.cz/hledej?form%5Bhledej%5D=p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADho+vl%C3%A1kna&form%5BbtnHledej%5D=1
https://www.kusove-koberce.cz/cistici-pripravky/kat34.html
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METODY ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ V KVALITĚ SHAGGY 

 

Díky delšímu vlasu je čištění a údržba shaggy koberců náročnější. K pravidelnému 
čištění koberce je vhodný vysavač s vyšším sacím výkonem, díky čemuž se mohou 
odstranit nečistoty usazené i hluboko v koberci. NIKDY nepoužívejte vysavač 
s rotačními kartáči – hrozí poškození, znehodnocení nebo vytrhnutí vlákna. Místo toho 
doporučujeme použít menší hlavice na čalounění a koberec důkladně vysát v několika 
různých směrech. Pokud  je koberec menších rozměrů, můžete jej také čistit 
vyklepáváním. 

Pro čistění skvrn postupujte podobně, jako u koberců s umělým (popř. přírodním) 
vláknem. Dbejte, aby se koberec nepromáčel a následně zajistěte dobré vyschnutí 
koberce.  

Pokud se do čištění pustíte sami, vždy pracujte nanejvýš opatrně a niky nepoužívejte 
přípravky, které nejsou určeny na daný typ koberce.   

 

 

 

 

METODY ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ Z POLYESTERU, POLYAMIDU A 
POLYPROPYLENU 

 

Oproti kobercům z polyamidu a polypropylenu, polyesterové koberce lépe odolávají 
blednutí a odírání a jsou známé pro svoji odolnost proti skvrnám a snadnou 
čistitelnost, která z nich činí lehce udržovatelné koberce pro domov i kancelář. Údržba 
těchto koberců je ale v principu velmi podobná jako u výše popsaných způsobů. Zde 
také doporučujeme občasné vyklepání koberce.  

 

Odstraňování skvrn: pokud se na koberci objeví nežádoucí flek nebo skvrna, jednejte 
rychle pomocí výše uvedených metod za použití speciálních čistících přípravků 
určených na čištění koberců.  Při polití koberce tekutinou, ji co nejrychleji odstraňte 
pomocí bílého hadříku nebo bílých papírových utěrek bez nežádoucího drhnutí. Při 
razantním zásahu čištěním by mohlo dojít k nežádoucímu rozmazání skvrny nebo 
poškození vláken.  

 

 

 

 

https://www.kusove-koberce.cz/cistici-pripravky/kat34.html
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