
 

 

Údržba žaluzií Plisé Rolrols 
 

Před čištěním žaluzií Plisé si musíme zjistit číslo látky, kterou budeme čistit. Dělíme je do čtyř kategorií: 

 

1. Kategorie 

Čísla látek – 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1585, 2181, 

2182, 2183, 2184, 2185, 2906, 2907, 3111, 3112, 3113, 3114, 3117, 3118, 3151, 3152, 3153, 3156, 

3341, 3342, 3343 

 

- Otřít vlhkým hadrem – bez saponátu 

 

2. Kategorie 

Čísla látek – 3290, 2908, 3291, 681 

 

- Vyluxovat vysavačem na minimum sání 

 

3. Kategorie 

Čísla látek – 3292, 3301, 3302, 3303 

 

- Vykartáčovat na sucho 

 

4. Kategorie 

Čísla látek – všechny ostatní látky 

 

- Látku plisé nelze oddělit od horního profilu. Proti silnému znečištění používejte pravidelně 

omračovací štětku nebo slabě nastavený ruční vysavač. Na skvrny doporučujeme použít houbu a 

vlažnou vodu s nesyntetickým čistícím prostředkem. POZOR! Látky plisé s pokovovanou vnitřní 

stranou se nesmí čistit vodou – kovová vrstva by se tím poškodila. 

- K čištění celého výrobku lze plisé s horním a dolním profilem ponořit do vany (s výjimkou 

pokovovaných látek a provedení Black-out). Sejměte plastové koncovky dolního profilu a vytáhněte 

z něj ocelovou tyč sloužící jako závaží. 

- Postupujte prosím následovně: Napusťte nádobu (ano nebo umyvadlo) vlažnou vodou (30°C) a 

přidejte nesyntetický čistící prostředek  - jedno víčko uzávěru na jeden litr vody. Položte látku do 

vody a horní profil držte nad vodou. Účinnější je čistit plisé rozvinuté. Látka ani sklady se nesmí 

mačkat. Na skvrny můžete použít měkkou houbu nebo štětec. Látku neponechávejte ve vodě déle než 

dvě hodiny. Látku převěste přes okraj vany a opatrně ostříkejte z obou stran, aby se zbavila nečistot 

a mýdla. 

- Látku opatrně vytáhněte tak, aby jednotlivé sklady správně seděly. Jakmile je paket kompletně 

složený, stlačte oběma rukama horní a dolní profil až na doraz. Případné skvrny nebo zbytky 

znečištění odstraňte vlhkou houbou. Pak látku vytáhněte do výšky cca 30 cm pod úroveň horního 

profilu. 

- Každou hodinu pak látku vytáhněte úplně nahoru, stáhněte úplně dolů a pak vraťte do výšky cca 30 

cm pod úroveň horního profilu. Tento postup opakujte, dokud látka neuschne. 

- Upozornění: Je-li plisé širší než vaše vana, můžete látku vyčistit měkkou houbou nebo nechat vyčistit 

ultrazvukem. Doporučené postupy čištění byly koncipovány s maximální péčí. Přesto za výsledek 

čištění nepřebíráme zodpovědnost. 

 


