
CZYSZCZENIE DYWANU WISKOZOWO-WEŁNIANEGO 

1. Dozwolone tylko profesjonalne czyszczenie dywanu. 

 

PIELĘGNACJA DYWANU WISKOZOWO-WEŁNIANEGO 

1. Odkurzać delikatnie ssawką bez szczotki, wykonując krótkie ruchy w jednym kierunku. 

Odkurzanie za pomocą końcówki ze szczotką lub turboszczotką może wzmagać pylenie 

dywanu i przedłużyć okres pylenia. 

2. Naturalną właściwością dywanów wełniano-wiskozowych jest „pylenie” i „pilingowanie” 

włókna przez pierwsze kilka miesięcy użytkowania. W późniejszym czasie pylenie zmniejszy się, 

ale może nadal występować. Jest to naturalne zjawisko polegające na wychodzeniu z dywanu 

włókien i pojawiające się przy eksploatacji wełniano-wiskozowych dywanów. Proces 

pilingowania może być szczególnie nasilony w dywanach strzyżonych oraz w dywanach 

ze strzyżonymi wzorami, gdzie wysokość runa jest różna. 

3.  Pylenie nie jest podstawą do reklamacji. 

4. Rozlane płyny, zabrudzenia należy natychmiast usunąć ręcznikiem papierowym lub tkaniną 

dobrze absorbującą wilgoć, następnie delikatnie oczyścić zabrudzone miejsce czystą szatką 

nasączoną małą zimnej wody z szarym mydłem. Nie doprowadzać do zamoknięcia dywanu. 

5. W przypadku zamoknięcia dywan osuszyć  suszyć na płasko w dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu lub na zewnątrz podczas sprzyjających warunków atmosferycznych. 

6. Nie należy stosować środków chemicznych ani wybielaczy. 

7. W celu uniknięcia zagnieceń runa należy okresowo przesuwać meble. 

8. Ekspozycja dywanu na światło słoneczne może powodować blaknięcie dywanu. Należy unikać 

bezpośredniej ekspozycji na mocne światło słoneczne. 

 

 

WARTO WIEDZIEĆ 

1. Dzięki połączeniu wełny oraz wiskozy w proporcjach 50:50 dywan zachowuje swoje 

właściwości typowe dla dywanów wełnianych, równocześnie dzięki wiskozie pozostaje miły 

w dotyku oraz zyskuje delikatny satynowy połysk. 

2. Wełna reguluje mikroklimat w pomieszczeniach – przyjmuje wilgoć gdy jest jej za dużo oraz 

oddaje, gdy powietrze staje się zbyt suche. 

3. Wełna jest naturalnie odporna na brud i zabrudzenia ze względu na zawartość naturalnej 

lanoliny. Dywan będzie wyglądał dobrze przez wiele lat dzięki odpowiedniej pielęgnacji. 

4. Ręcznie wykonane plecione dywany z włókna wełniano-wiskozowego charakteryzują się dużą 

elastycznością. Dywany podczas eksploatacji mogą zmieniać swój kształt. Np. mocne 

pociąganie za dywan lub przesuwanie mebli po dywanie może spowodować zmianę jego 

kształtu. Jest to zmiana odwracalna. Ponieważ plecione produkty wełniano-wiskozowe 

są naturalnie rozciągliwe jest to normalne zjawisko i nie podlega reklamacji. 

5. Dywany z kolekcji Handmade zostały wykonane ręcznie, w większości z naturalnych włókien, 

dlatego każdy z nich jest oryginalny i niepowtarzalny. Z tego względu mogą występować 

między sobą nieznaczne różnice w kolorystyce, rozmiarze lub wzorze. Nie jest to podstawa 

do reklamacji. 

 

 

 

 


