
STAROSTLIVOSŤ O STRIEBRO 

 

Vážený zákazník,  

na základe Vášho slobodného rozhodnutia ste si zakúpili šperk z našej striebornej kolekcie. Pri jeho 

nosení Vám doporučujeme riadiť sa nasledovnými radami. 

Prach, znečistenie a denné nosenie - to všetko ovplyvňuje žiarivosť kryštálov, kameňov a zmatňuje 

povrch kovov. Striebro odporúčame čistiť jedine prípravkami na to určenými. V domácich 

podmienkach je odporúčané jedine "suché" čistenie jemnou handričkou. Ak práve Vaše šperky 

nenosíte, mali by ste ich uchovávať v uzavretom balení. Striebro môže byť ošetrené a vyčistené 

jemnou bavlnenou handričkou. Ak je strieborný šperk uchovávaný v plastovom uzatvárateľnom sáčku, 

zabráni to znečisteniu, keďže nie je vystavené vplyvu vzduchu a okolia. Podobne ako zlato, aj striebro 

je citlivé na chlór. Nenoste ho preto, keď používate chlórované alebo bieliace prípravky, prípadne pri 

kúpaní v bazéne a pri horúcom kúpeli vo vani. Najlepšie si Váš strieborný šperk uložíte v šperkovnici 

a nezabúdajte na to, že  

aj nárazy a kontakt s tvrdými predmetmi zanechávajú škrabance. Každý strieborný šperk má tendenciu 

sčernať. Černanie strieborných šperkov sa nazýva oxidácia a je to úplne prirodzená reakcia striebra, 

ktorá vzniká pri kontakte šperku s vodou, potom, parami, lakom na vlasy alebo parfumom a inými 

vplyvmi. Ak užívate lieky, môže sa stať, že šperky sčernajú oveľa rýchlejšie a výraznejšie. Keďže 

striebro zoxiduje aj pri kontakte s potom je zrejmé, že v letnom období, sa šperky zanášajú rýchlejšie a 

je nutné ich čistiť častejšie. Reakcia striebra je u každého jedinca odlišná, preto nie je možné 

porovnávať strieborné šperky nosené na jednom nositeľovi so šperkmi nosenými na inom nositeľovi. 

Netreba sa však ničoho obávať. Striebro sa dá jednoducho čistiť, buď čistiacimi handričkami alebo 

roztokmi, ktoré sú dostupné bežne v drogériách. 

U p o z o r n e n i e : Zabráňte styku strieborných šperkov s vodou, chemikáliami (okrem iného 

napríklad parfémy, krémy, laky na vlasy, morská voda, chlór a iné bežné domáce prípravky). 

Strieborné šperky odložte takisto pred kúpaním, sprchovaním, spaním a vykonávaním domácich prác. 

Šperky sú krehké - pri neopatrnom zaobchádzaní sa môžu poškodiť. Chráňte ich preto pred kontaktom 

s tvrdými a ostrými predmetmi 

 

Na naše šperky poskytujeme záruku po dobu 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby 

alebo chyby materiálu, nevzťahuje sa však na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním, na 

roztrhnutie retiazky alebo náramku. Pri oprávnenej reklamácii máte nárok na bezplatné odstránenie 

závady v zákonnej lehote, pričom sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej bol šperk v oprave. 

 

Ďakujeme Vám za nákup a tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu IRIS Šperky a Bižutéria. 

 


