
    

 

 

 
 

 

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA 
 

Podczas użytkowania części foteli mogą ulec brudzeniu. Gdy tak się stanie, zalecamy, aby jak najszybciej usunąć 
brud lub kurz. Prosimy przestrzegać instrukcji podanych poniżej: 

 

 
 

SIEDZENIA OBITE MATERIAŁEM 
 

• Należy usunąć zabrudzenia, jeśli są suche, oraz kurz z powierzchni za pomocą odkurzacza, a w przypadku mokrych 
zabrudzeń należy je osuszyć. 

• W przypadku trudno usuwalnych plam na obiciu z materiału zalecamy pranie na sucho z zastosowaniem neutralnego 
produktu w temperaturze otoczenia, aby zapobiec jakimkolwiek zmianom materiału. Najbardziej odpowiednie 
produkty to sucha pianka do materiału w sprayu. Przed nałożeniem pianki należy ją wypróbować na ukrytym 
obszarze poduszki, aby upewnić się, że nie zmieni ona koloru materiału. 

• Należy nałożyć suchą piankę jedynie na zaplamione obszary materiału, a następnie odczekać, aby 
zareagowała, po czym usunąć jej resztki za pomocą szczotki z miękkim włosiem albo odkurzacza. 

• W żadnym wypadku nie wolno używać rozpuszczalników, detergentów czy produktów do czyszczenia na bazie 
płynów (są zazwyczaj żrące czy na bazie alkoholu). Nigdy nie należy stosować produktów gorących, gdyż mogą 
zniszczyć materiał. 

• W przypadku, gdy zagłówki posiadają termoprzyplepny numer, należy dołożyć wszelkich starań, aby nie trzeć jego 
powierzchni. W takim przypadku nie należy stosować żadnych produktów czyszczących. 

 

 
 

SIEDZENIA OBITE SKÓRĄ: 
 

• Należy usunąć brud i kurz z powierzchni za pomocą odkurzacza czy miękkiej ściereczki. Ściereczka ta musi być 
miękka w dotyku i nie mieć właściwości ściernych, aby nie porysować skóry. 

• W przypadku trudno usuwalnych plan na powierzchni tapicerki zalecamy, aby stosować jedynie produkty 
przeznaczone do pielęgnacji i czyszczenia skóry (wosków i podobnych produktów, nieposiadających właściwości 
ściernych). 

• Należy zastosować produkt jedynie na zaplamionej powierzchni, przestrzegając instrukcji dotyczących produktu. 
Zalecamy, aby stosować wyłącznie produkty dostarczane przez FIGUERAS i przeznaczone do tego celu. 

• W żadnym wypadku nie wolno używać rozpuszczalników, detergentów czy produktów do czyszczenia na bazie 
płynów (są zazwyczaj żrące lub na bazie alkoholu). Nigdy nie należy stosować produktów gorących, gdyż mogą 
zniszczyć tapicerkę. 

• W przypadku, gdy zagłówki posiadają termoprzyplepny numer, należy dołożyć wszelkich starań, aby nie trzeć 
jego powierzchni. W takim przypadku nie należy stosować żadnych produktów czyszczących. 

 

 
 

SIEDZENIA OBITE POLICHLORKIEM WINYLU (PCV) 
• Należy jak najszybciej usunąć kurz i brud. 
• Należy usunąć suchy brud z powierzchni za pomocą odkurzacza czy ściereczki. 
• Należy usunąć wilgotny brud za pomocą materiału pochłaniającego. 
• Należy stosować produkty czyszczące odpowiednie do PCV oraz rozpylać je bezpośrednio na powierzchni lub 

nakładać za pomocą gąbki. 
• W przypadku nadmiernej ilości zabrudzeń należy zastosować nierozcieńczony produkt czyszczący oraz poczekać, 

aż zadziała, a następnie dobrze go spłukać, zanim wyschnie. 
• Należy użyć szczoteczki do paznokci w celu usunięcia trudno usuwalnego brudu. 
• Podczas czyszczenia należy zawsze usuwać zabrudzenia, zaczynając na zewnątrz w kierunku do wewnątrz, aby 

uniknąć rozmazania plamy. 
• Po oczyszczeniu należy usunąć resztki zabrudzeń za pomocą detergentu z czystą wodą. Należy użyć czystej gąbki, 

dobrze spłukać i wysuszyć za pomocą miękkiej ściereczki. 



    

 

 
Zalecenia: 
 

• Nie należy stosować produktów czyszczących, zawierających organiczne rozpuszczalniki. 
• Należy stosować produkty czyszczące o neutralnym pH w celu ochrony PCV. 

 

 
 

DREWNIANE ELEMENTY, NOŻKI, POMALOWANE POWIERZCHNIE METALOWE I INNE WIDOCZNE CZĘŚCI: 
 
 

• W przypadku części plastikowych należy jak najszybciej usunąć kurz i potencjalne plamy za pomocą 
wilgotnej ściereczki i wody. Proszę pamiętać, by stosować ściereczkę bawełnianą lub inny miękki materiał, 
w przeciwnym wypadku może dojść do zarysowania powierzchni. 

• W przypadku pomalowanych powierzchni metalowych należy stosować wyłącznie wilgotną ściereczkę i 
wodę. Nigdy nie należy stosować detergentów, rozpuszczalników ani innych produktów czyszczących, 
ponieważ wykończenie mogłoby ulec zniszczeniu. Należy zawsze stosować miękkie ściereczki w celu 
uniknięcia wszelkich zadrapań. 

• W przypadku nóżek czy innych pomalowanych powierzchni, stosować jedynie wodę z odrobiną 
obojętnego detergentu. Nie należy używać wybielaczy czy innych produktów czyszczących, które nie są 
obojętne, lecz żrące, ponieważ mogą uszkodzić pomalowaną powierzchnię.  

• W przypadku drewnianych polakierowanych podłokietników siedzeń należy stosować wyłącznie wilgotną, 
miękką ściereczkę i wodę. Jakikolwiek detergent czy rozpuszczalnik zniszczy ich powierzchnię. Do mebli 
mogą Państwo wykorzystać produkty stosowane do polerowania drewna. 

 
 
 
 
 
 
 
FIGUERAS zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za czyszczenie, które zostało przeprowadzone w inny 
sposób, niezgodny z niniejszymi instrukcjami - nieprzestrzeganie ich prowadzi do wygaśnięcia wszelkich 
gwarancji udzielonych odnośnie do produktu w ramach niniejszej umowy. 

 


