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Každodenní údržba
Každý den vysávejte čistící zónu pomocí výkonného 
vysavače osazeného otáčivými kartáči. Kartáče slou-
ží k pročesávání vlasové struktury, čímž se uvolňují ne-
čistoty, které jsou poté odstraněny vysavačem. Vzhled 
vinylových a kartáčových vložek je možné vylepšovat 
pravidelným čištěním za pomoci vlhkého mopu a níz-
kopěnícího čisticího prostředku.

Pravidelná údržba
Pokud má rohož otevřené lišty, pak nečistoty propadá-
vají drážkami v rohoži na podklad rohože. Rohože je nut-
né pravidelně zvedat a prostor pod nimi vysát. Frekven 
ce tohoto čištění závisí na objemu provozu, klimatických 
podmínkách a poloze vstupních prostor, ale obecně 
platí, že v místech s vysokým provozem by se měly ro 
hože zvedat a prostor pod nimi vysát jednou za týden. 
V místech s velmi vysokým provozem by měly být
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Čištění a údržba čistících zón. V případě 
nedodržení se na výrobek nebude vztahovat záruka.

rohože hloubkově čištěny čtyřikrát až šestkrát ročně a 
větší část tohoto čištění by měla probíhat v zimních 
měsících. Hloubkové čištění se provádí vyplavením po-
mocí vodní sprchy, kdy se na vlasovou strukturu kober-
ce aplikuje proud vody, propere se a poté se vyplaví 
spolu s nečistotami. Alternativní metodou je chemické 
čištění, kdy se na vlasovou strukturu aplikuje chemický 
čisticí prostředek, který se naváže na nečistoty a poté 
se vysaje pomocí vysavače. Teplota vody by neměla 
přesáhnout 60 °C a čisticí prostředky je třeba používat 
střídmě. Je třeba používat výhradně chemické 
prostředky vhodné k čištění koberců a postupovat při-
tom přesně podle pokynů výrobce.

Zátěž
Na rohož lze najet čisticím strojem, paletovým vozíkem 
nebo osobním automobilem jen pod podmínkou před-
chozího zajištění rohože přechodem, např. z OSB desky.


