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FABRIC CARE
User’s manual

HOW TO TAKE CARE OF OUR FABRICS?
We prepared this instruction to make sure our furniture will serve you for a long time. Here you will ﬁnd
a few simple rules of fabric care and maintenance.

USING FABRIC ON A DAILY BASIS
• Avoid dirt, stains, dust and getting wet
• Avoid exposing the upholstery to strong, point tension
• Avoid the contact of the upholstery fabrics in light colors with fabrics which colors may run
• Clean / Vacuum regularly
• Keep away from sun rays and heat sources
• Do not use rough and hard brushes, hairdryers and cleaning agents
• Do not use put too much pressure on the fabric while cleaning
• Protect against animals, children’s play, food and beverage.

HOW TO CLEAN
In case of liquid stains use a little amount of water and wipe it from the fabric surface with a well - absorbing
material. If the liquid leaves stain, it must be removed with a soaped cotton cloth, without spreading the stain.
In case of dry dirt (mud, dust etc.): Vacuum before the substance is absorbed by the fabric. If the stain remains,
it must by wept with round moves with the use of soaped, cotton cloth.
In case of markers, crayons, etc. use a soft rubber.

STAIN RESISTANT FABRIC
Some of the fabrics in our offer have stain resistant properties. These fabrics are covered with a thin protective
layer that blocks the penetration of stains into the fibers.
Immediately after soiling the fabric, remove all the dirt and dry it with a dry cloth. Next, remove the stain by
using just a little of water and a soft cloth. Repeat until the stain disappears. Leave to dry.
Please note that over time, as a result of abrasion, the protective coating wears out and stain resistant properties may be weaker or fade away.
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ENTRETIEN DES TISSUS
Manuel d’utilisation

COMMENT PRENDRE SOIN DE NOS TISSUS?
Ce manuel a été élaboré afin que nos meubles puissent vous accompagner tout au long de votre vie. Vous
y trouverez quelques instructions simples pour l’entretien des tissus.

UTILISATION AU QUOTIDIEN
• Évitez la saleté, les taches, la poussière et l’humidité
• Évitez d’appliquer des pressions importantes et sur de petites surfaces, sur les parties rembourrées
• Évitez le contact entre nos tissus clairs et d’autres tissus connus pour se délaver
• Nettoyez et aspirez régulièrement
• Évitez le contact avec les UV (Soleil) et les sources de chaleur
• N’utilisez pas de brosses à poils drus, de sèches-cheveux ni de produits détergents
• Appliquez des pressions douces lors du nettoyage
• Évitez les contacts animaux, l’utilisation par des enfants, la nourriture et les boissons

NETTOYAGE
Si vous reversez par mégarde un liquide sur le tissu et que celui-ci laisse apparaître une tache, utilisez un
tissus le plus absorbant possible, appliquez lui une petite quantité d’eau et nettoyez la tache. Si la tache
persiste, utilisez un tissu en coton imprégné de savon sans étaler la tache.
Pour les taches sèches (boue sèche, poussière,etc.): Aspirez avant que le tissu n’absorbe la matière à éliminer.
Si la tache persiste, retirez la en appliquant des mouvements circulaires à l’aide d’un tissu en coton imprégné
de savon.
Pour les traces de marqueurs, crayons, etc., utilisez une gomme douce.

TISSUS DÉPERLANTS
Certains de nos tissus sont déperlants. Ils sont recouverts d’une fine couche protectrice qui empêche
l’absorption des taches dans leurs fibres.
Immédiatement après avoir sali le tissu, retirez l’excès de salissure et séchez avec un tissu sec. Puis détachez
en utilisant un tissu imprégné d’eau. Répétez jusqu’à disparition de la tache puis laissez sécher.
Note: la répétition de l’abrasion du tissu diminue à la longue le caractère déperlant de ce dernier.
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PIELĘGNACJA TKANIN
Instrukcja użytkowania

JAK DBAĆ O NASZE TKANINY?
Przygotowaliśmy tę instrukcję, aby mieć pewność, że nasze meble będą służyć Ci przez długi czas. Poniżej
znajdziesz kilka podstawowych zasad konserwacji i pielęgnacji tkanin.

CODZIENNE UŻYTKOWANIE TKANIN
• Chroń produkt przed plamami, zabrudzeniami, kurzem oraz wilgocią
• Unikaj ekspozycji tapicerki na silne punktowe napięcie
• Unikaj kontaktu tapicerki w jasnych kolorach z tkaninami, które mogą farbować
• Czyść / odkurzaj tkaninę regularnie
• Trzymaj tkaninę z dala od promieni słonecznych i źródeł ciepła
• Nie używaj szorstkich i twardych szczotek, suszarki do włosów oraz środków czyszczących
• Nie używaj zbyt wiele siły podczas czyszczenia tkaniny
• Chroń przed zwierzętami, dziecięcymi zabawami, jedzeniem i napojami

SPOSÓB CZYSZCZENIA
W przypadku zabrudzeń płynami zetrzyj zabrudzenie z powierzchni tkaniny przy pomocy niewielkiej ilości
wody i dobrze absorbującego materiału. Jeśli płyn zostawi plamę – usuń ją bawełnianą ściereczką z mydłem
tak, aby nie rozetrzeć plamy.
Jeśli produkt ulegnie zabrudzeniu substancją suchą (taką jak kurz, błoto) usuń drobinki substancji zanim
wnikną w tkaninę. W przypadku pozostania plamy zmyj ją kolistymi ruchami przy pomocy bawełnianej
ściereczki z mydłem.
W przypadku zabrudzeń mazakiem, kredkami itp użyj miękkiej gumki.

TKANINY PLAMOODPORNE
Niektóre tkaniny z naszej kolekcji są plamoodporne. Materiały te zostały pokryte cienką warstwą ochronną
blokującą wnikanie zabrudzeń wgłąb włókien.
Natychmiast po zabrudzeniu tkaniny usuń całe zanieczyszczenie i osusz powierzchnię przy pomocy suchej
ściereczki. Następnie usuń pozostałą plamę przy pomocy niewielkiej ilości wody i miękkiej ściereczki.
Powtarzaj powyższe czynności aż plama zniknie. Pozostaw do wyschnięcia.
Pamiętaj, że z upływem czasu w wyniku starcia zewnęrznej warstwy ochronnej tkanina może zmniejszyć lub
całkowicie utracić swoje plamoodporne właściwości.
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