
VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG 
Hochhäuser Str. 8 / D-97941 Tauberbischofsheim 

 

Inovatio d.o.o., Ulica Heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, 
Slovenija, T: 02/828 00 53    E: contact@inovatio.si     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Priročnik za 
čiščenje in 
vzdrževanje 
pohištva VS 
proizvajalca 
 

 
 

 

 

 

 

 



Vsebina priročnika 

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG 
Hochhäuser Str. 8 / D-97941 Tauberbischofsheim 

 

Inovatio d.o.o., Ulica Heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, 
Slovenija, T: 02/828 00 53    E: contact@inovatio.si     

 
 

 

Vsebina priročnika 
 

Čiščenje in nega furniranih in lakiranih 
površin 

stran 1 

 

Čiščenje in nega namiznih površin iz 
linoleja 

stran 2 

  

 

Čiščenje in nega površin s prašnim 
premazom 

stran 3 

 

Čiščenje in nega oblazinjenih tkanin 

 

stran 4 

  

 

Čiščenje in nega tekstilnega usnja 

 

stran 5 

 

Čiščenje in nega pohištva z deli iz 
polipropilena (PP) 

stran 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vsebina priročnika 

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG 
Hochhäuser Str. 8 / D-97941 Tauberbischofsheim 

 

Inovatio d.o.o., Ulica Heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, 
Slovenija, T: 02/828 00 53    E: contact@inovatio.si     

 
 

Čiščenje in nega površin, prevlečenih z 
melaminsko smolo 

stran 7 

 

Nega in čiščenje delov pohištva iz 
pleksistekla  

stran 8 

  

 

Nega in čiščenje steklenih površin 

 

stran 9 

 

Nega in čiščenje zelenih jeklenih 
emajliranih tabel 

stran 10 

 

  

 

Nega čiščenje belih jeklenih emajliranih 
tabel 
 

 stran 11 
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Čiščenje in nega furniranih in lakiranih 
površin 

 

 

 

Splošno: Furnirane in lakirane površine ne zahtevajo obsežnega čiščenja. UV utrjene 
lakirane plasti (UV premaze na vodni osnovi) je enostavno očistiti. Posebno pozornost je 
potrebno nameniti trdim, grobim, koničastim ali ostrim robovom predmetov, kot so npr. 
zaščitni čepi ali zaponke na aktovkah in poslovnih kovčkih, ki lahko poškodujejo lakirane 
površine. Lake pa lahko poškodujejo tudi snovi, ki vsebujejo topila kot so npr. laki za nohte. 

 

Standardna nega: Redno brišite površino mize, občasno jih lahko očistite tudi z mehko in 
vlažno krpo, na kateri uporabite majhno količino gospodinjskega detergenta. Na koncu pa 
mizo obrišite še s suho krpo. 

 

Razlite tekočine (kot so npr. voda, kava, čaj itn.) ko je le mogoče obrišite z mehko, suho ali 
rahlo vlažno krpo. Na koncu pa mizo vedno obrišite še s suho krpo. 

 

Ne uporabljajte trdih in grobih krp (vključno s krpo iz mikrovlaken), ostrih ali abrazivnih 
čistilnih sredstev ali topil. Saj lahko le te poškodujejo furnirane in lakirane površine. Če 
imate težave s trdovratno umazanijo, je najbolje, da vstopite v stik z VS – servisom ali 
pooblaščenim prodajalcem, ki vaše informacije posreduje naprej.



Čiščenje in nega namiznih površin iz linoleja 
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Čiščenje in nega namiznih površin iz 
linoleja 

 

 

 

Splošno: Prah in umazanijo lahko odstranite z robčki za odstranjevanje prahu ali 
sesalnikom. Če želite odstraniti trdovratno umazanijo, dodajte v vodo za čiščenje nevtralni 
detergent ali voskasto čistilno emulzijo (PH < 9). Površino iz linoleja nato obrišite z 
navlaženo krpo, ki ne pušča vlaken.  

 

Pri trdovratni umazaniji in madežih uporabljajte nerazredčeni nevtralni detergent ali 
voskasto čistilno emulzijo (PH < 9). Raztopljeno umazanijo odstranite z vpojno krpo in jo 
nato obrišite z vlažno krpo. Sledi svinčnika lahko odstranite z mehko radirko. Nikoli ne 
uporabljate mehkega mila, praška za čiščenje, organskih topil ali čistilnih sredstev s PH 
vrednostjo višjo od 9 (PH > 9). 

 

Razlite tekočine (kot so npr. kava, čaj, sadni sok itn.) ko je le mogoče obrišite s čisto vodo z 
gobo ali krpo. Če so tekočine že nekoliko osušene, lahko vodi dodate nekaj gospodinjskega 
detergenta ali PH nevtralnega čistila. 

 

Posušene madeže in umazanijo lahko odstranite s terpentinskim nadomestkom. Počakajte 
nekaj minut in pustite, da čistilo deluje, nato pa umazanijo previdno odstranite z rahlim 
drgnjenjem z gobico ali krpo. Pri tem lahko ostanejo obledeli robovi. 

 

Po vsakem čiščenju površino obrišite s čisto vodo in mehko krpo. Lakirane lesene robove  
je potrebno čim manj izpostavljati vlagi, zato jih je potrebno vedno obrisati in osušiti. 

 

Priporočila za nego: Mizo s površino iz linoleja je potrebno redno brisati z vlažno krpo in po 
potrebi dodati malo nevtralnega gospodinjskega čistila. Za potrebna popravila je najbolje, 
da stopite v stik z VS – servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki vaše informacije 
posreduje naprej. 



Čiščenje in nega površin s prašnim premazom 
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Čiščenje in nega površin s prašnim 
premazom 

 

 

 

Splošno: Površine s prašnim premazom so še posebej enostavne za čiščenje. Rahlo 
umazane površine lahko očistite z vlažno krpo ali gobo. Pri trdovratni umazaniji uporabite 
nevtralni detergent, na koncu pa površino očistite s čisto vodo. 

 

Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino s 
prašnim premazom. To velja za vse tekoča čistilna sredstva in abrazivne dodatke, ki 
vsebujejo kredo v prahu ali podobne sestavine. Prav tako ne uporabljajte kislih in alkalnih 
detergentov ali organskih topil. 

 

Za čiščenje uporabljajte samo robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične 
gobice. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje iz plastične ali jeklene volne, saj lahko trajno 
poškodujejo strukturo površine. Prav tako ne uporabljajte strojev za čiščenje s paro. 

 

V primeru trdovratne umazanije ali poškodb prašnega premaza je najbolje, da se 
neposredno obrnete na VS – servis ali ali pooblaščenega prodajalca, ki bo vaše informacije 
posredoval naprej. 



Čiščenje in nega tkanin 
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Čiščenje in nega tkanin 
 

 

 

Splošno: Madeže na tekstilnih površinah je najlažje odstraniti takoj, ko so nastali. Tekstilne 
površine lahko očistite z rahlim krtačenjem z mehko krtačo ali s sesalnikom s krtačo za 
oblazinjeno pohištvo. Trdovratnejšo umazanijo lahko odstranite z vlažno krpo iz usnja. 
Vendar je potrebno biti zelo previden pri platnenem in svilnatem oblazinjenem pohištvu. V 
tem primeru bi bilo bolje, da pohištvo očisti profesionalno čistilno podjetje.  

 

Odstranjevanje madežev: Pred odstranjevanjem madežev, je najbolje, da z belo krpo, ki je 
bila namočena v čistilnem sredstvu ali sredstvu za odstranjevanje madežev, najprej 
podrgnete na skritih delih oblazinjenega pohištva in tako preizkusite ali bo tkanina 
spremenila barvo. Ta preizkus izvedite tudi na pohištvu, ki je oblazinjeno z nebarvanimi 
materiali.  Vlažne madeže najprej obrišite z absorpcijsko krpo ali papirjem. Ostanke očistite 
z razredčenim sredstvom za čiščenje preprog in tkanin. Čistilnih sredstev nikoli ne 
nanašajte direkt na oblazinjeno površino. Sredstvo za čiščenje nanesite na belo vlažno 
krpo, s katero odstranjujete madež od roba proti sredini. 

 

Pozor: Z močnim drgnjenjem lahko poškodujete površino oblazinjenega pohištva. 



Čiščenje in nega tekstilnega usnja 
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Čiščenje in nega tekstilnega usnja 
 

 

 

Splošno: Madeže na usnjenih površinah je najlažje odstraniti takoj, ko so nastali. Tekstilne 
prevleke lahko očistite z rahlim krtačenjem z mehko krtačo ali s sesalnikom s krtačo za 
oblazinjeno pohištvo. Trdovratnejšo umazanijo lahko odstranite z vlažno krpo iz usnja. 
Vendar bodite previdni pri pletenih in svilnatih prevlekah. V tem primeru bi bilo bolje, da 
pohištvo očisti profesionalno čistilno podjetje. 

 

Odstranjevanje madežev: Pred odstranjevanjem madežev, je najbolje, da z belo krpo, ki je 
bila namočena v čistilnem sredstvu ali sredstvu za odstranjevanje madežev, najprej 
podrgnete na skritih delih oblazinjenega pohištva in tako preizkusite ali bo tkanina 
spremenila barvo. Ta preizkus izvedite tudi na pohištvu, ki je oblazinjeno z nebarvanimi 
materiali.  Vlažne madeže najprej obrišite z absorpcijsko krpo ali papirjem. Ostanke očistite 
z razredčenim sredstvom za čiščenje preprog in tkanin. Čistilnih sredstev nikoli ne 
nanašajte direkt na oblazinjeno površino. Sredstvo za čiščenje nanesite na belo vlažno 
krpo, s katero odstranjujete madež od roba proti sredini. 

 

Pozor: Z močnim drgnjenjem lahko poškodujete površino prevleke pohištva.  
 



Čiščenje in nega pohištva z deli iz polipropilena (PP) 
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Čiščenje in nega pohištva z deli iz 
polipropilena (PP) 

 

 

 

Splošno: Če je uporaba stolov z deli iz PP ustrezna, pohištvo običajno ne potrebuje posebne 
nege. Površine, ki so rahlo umazane, lahko očistite z vlažno krpo ali gobo. Pri trdovratni 
umazaniji pa lahko vodi dodate nežen gospodinjski ali nevtralni detergent. 

 

Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino iz 
polipropilena. To velja za vse tekoča čistilna sredstva in abrazivne dodatke, ki vsebujejo 
kredo v prahu ali podobne sestavine. 

 

Za čiščenje uporabljajte samo robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične 
gobice. Vdolbine očistite z mehko krtačo. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje iz plastične 
ali jeklene volne, saj lahko trajno poškodujejo strukturo površine.  

 

Sledi kemičnega pisala, nalivnega peresa, markerjev in podobnega, če je le mogoče 
odstranite, preden se posušijo.  

 

Sledi obstojnejših snovi kot so npr. laki, lepila, barve v razpršilcu, posušene sledi različnih 
pisal itn. naj bi odstranili le strokovnjaki. V tem primeru je najbolje, da stopite v stik z VS – 
servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej. 



Čiščenje in nega površin, prevlečenih z melaminsko smolo 
 

7          www.inovatio.si 
 

Čiščenje in nega površin, prevlečenih 
z melaminsko smolo 

 

 

 

Splošno: Površine pohištva, prevlečene z melaminsko smolo, običajno ne zahtevajo 
obsežnega čiščenja. Površina, ki preprečuje pore, zagotavlja enostavno nego. Površine, ki 
so rahlo umazane, lahko očistite z vlažno krpo ali gobo. Pri trdovratni umazaniji pa lahko 
manjši količini vode dodate nežno čistilno sredstvo oz. milnico. Prekomerno vodo hitro in 
popolnoma absorbirajte s krpo ali gobo. Nato podrgnite lesene robove s suho krpo. 

 

Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino 
prevlečeno z melaminsko smolo. 

 

Za čiščenje uporabljajte samo robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične 
gobice. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje iz plastične in jeklene volne ter mikrovlaken. 

 

Ostanke vodnega kamna lahko odstranite z 10 % citronsko kislino ali kisom. Na koncu 
površino očistite s čisto in toplo vodo.  

 

Sledi kemičnega pisala, nalivnega peresa, markerjev in podobnega, če je le mogoče 
odstranite, preden se posušijo.  

 

Sledi obstojnejših snovi kot so npr. laki, lepila, barve v razpršilcu, posušene sledi različnih 
pisal itn. naj bi odstranili le strokovnjaki. V takem primeru je najbolje, da stopite v stik z VS 
– servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej. 



Nega in čiščenje delov pohištva iz pleksistekla  
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Nega in čiščenje delov pohištva iz 
pleksistekla  

 

 

 

Splošno: Prašne površine lahko obrišete z mehko krpo ali gobo, ki jo namočite v vodo z 
dodatkom neabrazivnega gospodinjskega detergenta. Za čiščenje pleksistekla so 
najprimernejša posebna antistatična čistilna sredstva za plastiko. Druga zelo učinkovita 
metoda čiščenja, je uporaba vlažne krpe iz mikrovlaken. Pri čiščenju se izogibajte drgnjenju. 



Nega in čiščenje steklenih površin 
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Nega in čiščenje steklenih površin 
 

 

 

Splošno: Običajno steklene površine ne zahtevajo obsežnega čiščenja. Površine, ki so rahlo 
umazane obrišite z zmerno vlažno krpo ali gobo. Pri trdovratni umazaniji uporabite vodo in 
čistilo za steklo. 

 

Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino stekla. 
To velja za vse tekoča čistilna sredstva in abrazivne dodatke, ki vsebujejo kredo v prahu ali 
podobne sestavine. 

 

Za čiščenje uporabljajte samo robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične  
gobice. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje iz plastične in jeklene volne, saj lahko trajno 
poškodujejo površino stekla. Po čiščenju steklene površine odstranite tekočino z brisalcem 
iz gume ali pa jo obrišite s suho krpo. 

 

Umazanijo, ki jo je težje odstraniti, ali je lepljiva kot so kapljice barve je potrebno pred 
čiščenjem odstraniti z mehanskimi pripomočki (kot so strgala). Po potrebi se obrnite na VS 
– servis ali pooblaščenega prodajalca, ki bo vaše informacije posredoval naprej. 



Nega in čiščenje zelenih jeklenih emajliranih tabel 
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Nega in čiščenje zelenih jeklenih 
emajliranih tabel 

 

 

 

Splošno: Trajnost in obstojnost površine je odvisna predvsem od pravilnega čiščenja. 

 

Začetno čiščenje: Površino table popolnoma prekrijte z belo kredo, nato pa jo izperite z 
vlažno krpo ali gobo. Površno nato očistite z gospodinjskim ali nevtralnim detergentom in 
po krajšem reakcijskem času ponovno sperite z veliko vode. Odvečno tekočino odstranite 
z brisalcem iz gume. Začetno čiščenje bo znatno zmanjšalo brisanje površine pisanja. 

 

Redno čiščenje: Tablo po uporabi ali na koncu pouka z vlažno gobo ali krpo očistite in 
odvečno vodo odstranite z brisalcem iz gume. Vsaj enkrat tedensko površino table očistite 
z gospodinjskim ali nevtralnim detergentom nato pa površino sperite z veliko vode. To velja 
zlasti pri uporabi krede, ki vsebuje sestavine olja ali čistilna sredstva, ki vsebujejo parafin. 
Tabla ne sme biti prepogosto čiščena s suho krpo ali gobo, ker bo na tak način popraskana. 
Aluminijasti okvirji morajo biti po čiščenju suhi. 

 

Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino table. 
Ostanke vodnega kamna lahko odstranite z 10 % citronsko kislino ali kisom. Na koncu 
površino očistite s čisto in toplo vodo. Sledi kemičnega pisala, nalivnega peresa, markerjev 
in podobnega, če je le mogoče odstranite, preden se posušijo.  

 

Vrste kred: kar zadeva čiščenje, pisanje, trpežnost in lastnosti krede, VS priporoča 
naslednje vrste: krede Atla Konvex, ki jih izdeluje podjetje Phytago in krede podjetja 
Efiskreide. Markerji za belo tablo se na zeleni tabli ne smejo uporabljati. 

 

Če imate težave s trdovratno umazanijo se obrnite na specialista oz. je najbolje, da vstopite 
v stik z VS – servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki vaše informacije posreduje naprej. 



Nega čiščenje belih jeklenih emajliranih tabel 
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Nega čiščenje belih jeklenih 
emajliranih tabel 

 

 

 

Splošne informacije: Če je bela tabla predmet normalne uporabe in če uporabljate 
peresnike, ki so temu posebej namenjeni, npr. VS model 06966 – markerji za table, potem 
je dovolj če tablo obrišete z »brisalcem za belo jekleno tablo z zamenljivim brisalcem« (vs 
model 06963: paket 10 zamenljivih filcev). Poleg tega je enkrat tedensko potrebno površino 
table očistiti z gospodinjskim ali nevtralnim sredstvom npr. s krpico iz mikrovlaken, ki jo po 
čiščenju izperete z veliko vode in ponovno obrišete tablo. Aluminijski okvirji morajo biti po 
čiščenju suhi, zato jih po čiščenju dodatno obrišite s suho krpo. Tudi površina table mora 
biti suha preden nanjo začnete pisati. Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, 
ki lahko poškodujejo površino table. Ostanke vodnega kamna lahko odstranite z 10 % 
citronsko kislino ali kisom. Na koncu površino očistite s čisto in toplo vodo in tablo posušite.  

 

Sledi kemičnega pisala, nalivnega peresa, piši-briši pisal, trajnih in drugih markerjev, če je 
le mogoče odstranite, preden se posušijo. Trdovratno umazanijo lahko s površine table 
očistite z vodo z detergentom ali v izjemnih primerih s čistilnim bencinom. Izredno umazana 
območja sme čistiti samo strokovno osebje. V takem primeru je najbolje, da vstopite v stik 
z VS – servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki vaše informacije posreduje naprej. 

 

Pomembno: Po čiščenju s čistilnimi sredstvi poskrbite, da površino table temeljito očistite s 
čisto vodo in nato posušite, da odstranite vse ostanke čiščenja oz. eventualno tudi komaj 
vidno tanko plast, ki se lahko tvori. Ostanki te vrste lahko pri naslednji uporabi povzročijo, 
da se črnilo povsod ne oprijema table. Tudi prstni odtisi hitro pustijo za seboj neviden film 
na površini, ki ovira suho čiščenje. Za odstranitev tovrstnih nečistoč je običajno dovolj, da 
površino table očistite s čisto vodo.  
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