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Dywany 
Przewodnik po pielęgnacji

Z pasji do rzeczy  
i zwykłego życia

Wierzymy, że zakupione w naszej 
przestrzeni rzeczy pozwolą Ci 
stworzyć miejsce wyjątkowe. 
Chcemy, by radość z ich 
użytkowania trwała jak najdłużej. 
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Poznajmy się!

Każdy zakup dywanu bez względu  
na rozmiar, wzór czy materiał z jakiego 
został wykonany, to inwestycja  
na dłuższy okres. Stosując kilka 
prostych zasad, można być pewnym,  
że dywan posłuży przez wiele lat.
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Pielęgnacja  
- zasady ogólne

 ● W przypadku zabrudzenia lub zaplamienia dywanu 
zacznij od jego odkurzenia. Szczotki odkurzacza 
muszą być schowane do środka. Nie należy  
używać odkurzacza z obrotową szczotką.

 ● Jeśli odkurzenie nie wystarczy, użyj bawełnianej 
ściereczki i letniej wody (nie używaj środków 
czyszczących) i ostrożnie zetrzyj plamę.

 ● Jeśli plama jest nadal widoczna, zalecamy 
skonsultowanie się z profesjonalną firmą  
czyszczącą dywany, wykonującą czyszczenie  
na płasko, biorąc pod uwagę skład dywanu 
widoczny na jego metce. W przypadku  
wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą.

 ● Niezależnie od rodzaju dywanu, zalecamy 
zastosowanie podkładu pod dywany.  
Podkład zapobiegnie przesuwaniu się i zapewni 
utrzymanie go w miejscu. 

 ● Podkład powinien być używany także w celu 
uniknięcia przebarwienia podłogi np. z powodu 
nadmiernej ilości barwnika dywanu.

 ● Zaleca się odkurzanie i regularne obracanie dywanu, 
aby uniknąć nadmiernego zużycia czy przetarć  
w intensywnie użytkowanych miejscach.

 ● Jeśli dywan jest dwustronny, tak jak np.  
w przypadku kilimów, można go dodatkowo 
odwracać, aby równomiernie zużywał się  
po obu stronach.

1

1

Czyszczenie i konserwacja

Użytkowanie

2

2

3

3
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(z wyłączeniem dywanów wiskozowych)

(z wyłączeniem dywanów wiskozowych)
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Odpowiednia pielęgnacja ma ogromne 
znaczenie nie tylko w kwestii estetycznego 
wyglądu dywanu, ale także jego właściwości 
użytkowych. Zadbany dywan to inwestycja 
na lata. Na kolejnych stronach znajdziesz 
szczegółowe zasady pielęgnacji ze względu 
na materiał, z jakiego powstał dywan. 

Rodzaje dywanów

 ● Metoda produkcji ręcznie wykonanych dywanów 
powoduje, że podczas użytkowania, na ich 
powierzchni może pojawiać się nadmiar wełny.  
Po 4-5 miesiącach zjawisko to będzie występować 
w dużo mniejszym stopniu, nie ustąpi jednak 
całkowicie. Jest to specyficzny charakter tego  
typu wyrobów. Cecha ta nie stanowi podstawy  
do reklamacji. 

1

Znak wiarygodności

Dywany ręcznie  
wykonane / tkane
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 ● Skóra bydlęca jest materiałem naturalnym. 
Wszystkie skóry różnią się strukturą oraz kolorem. 
Każda jest też wyjątkowa pod względem odcienia  
i układu kolorów.

 ● Utrata włosia jest naturalnym procesem 
(podobnym do tego, jaki możemy zaobserwować  
w przypadku butów czy torebek). Wypadanie 
włosia w obszarach większych niż 5 cm, pojawiające 
się w ciągu pierwszych 6 miesięcy, kwalifikuje się  
do zgłoszeń reklamacyjnych. Pozostałe, opisane 
oraz charakterystyczne dla cech skóry naturalnej 
zmiany, nie mogą stanowić przedmiotu reklamacji. 

1

2

Znak wiarygodności

Dywany ze skóry bydlęcej

 ● Na powierzchni dywanu mogą pojawić się długie 
nitki, które są wynikiem splotu tkaniny, a nie jej 
prucia. Można je bez obaw obciąć. 

 ● Rogi mają czasem tendencję do zginania lub 
wywijania. Należy wtedy odginać je w przeciwnym 
kierunku. 

 ● Krawędzie tych dywanów są bardziej narażone  
na zużycie. Warto regularnie odwracać dywan  
na drugą stronę. 

 ● Wyżej wymienione cechy nie stanowią podstawy 
do reklamacji. 

1

2

3

4

Znak wiarygodności

Dywany kilimowe
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 ● Ze względu na lśniące właściwości wiskozy, 
poszczególne egzemplarze dywanów w tym samym 
kolorze mogą różnić się między sobą.

 ● Większość dywanów zrzuca nadmiar włosia, co jest 
ich naturalną cechą. Nadmiar ten należy usuwać 
regularnie, za pomocą nożyczek.

 ● Dywany wiskozowe wykazują właściwości 
antyelektrostatyczne - nie przyciągają pyłów  
z powietrza, co sprawia, że są łatwe do odkurzania. 
Ich największą wartością jest ręczne wykonanie,  
co powoduje, że mogą pojawić się drobne różnice 
w wyglądzie lub małe niedoskonałości, które dodają 
tylko uroku. 

 ● Należy pamiętać, że ciężkie meble mogą odcisnąć 
ślady na dywanie i przyczynić się do utraty prawid-
łowego kształtu w miejscu stałego nacisku. Ślady  
po nacisku nie stanowią podstawy do reklamacji. 

 ● Podczas eksploatacji dywan, w miejscach 
wystawionych na częstsze użytkowanie, może 
nieznacznie zmieniać swój wygląd. W celu 
zapewnienia równomiernej eksploatacji zaleca 
się odkurzanie zgodne z wymienionymi wyżej 
zaleceniami oraz regularne obracanie dywanu. 
Pozwoli to uniknąć silniejszego zużycia  
w jednym miejscu.

 ● Zalecamy regularne odkurzanie odkurzaczem, 
w kierunku włosia, bez użycia szczotek (szczotki 
muszą być schowane do środka). Nie należy  
używać odkurzacza ze szczotką obrotową.

 ● Nie należy czyścić plam za pomocą wody.  
Może to nieodwracalnie uszkodzić dywan.

 ● Najlepiej skonsultuj się z profesjonalną firmą 
czyszczącą dywany, wykonującą czyszczenie  
na płasko, biorąc pod uwagę skład dywanu.  
W przypadku wątpliwości skonsultuj się  
ze sprzedawcą.

1

1

1

3

Znak wiarygodności

Użytkowanie

Pielęgnacja

Dywany wiskozowe

2

3

2

2
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Dywany z długim włosiem

Dywany filcowe  
i ręcznie tkane

 ● Większość nowych dywanów zrzuca nadmiar włosia. 
Jest to naturalna cecha dywanu, szczególnie  
w przypadku gładkiego poliestru i nici wiskozowej. 
Widoczny nadmiar włosia powinien być regularnie 
usuwany poprzez odkurzanie. Ważne, aby dywan 
odkurzać w kierunku włosia, bez użycia szczotek 
(szczotki muszą być schowane do środka). Nie 
należy używać odkurzacza ze szczotką obrotową.

 ● W przypadku pociągania za włókna, będą one 
wychodzić. Jest to naturalny proces związany  
z charakterem splotu włókna. Cecha ta nie  
podlega reklamacji.

 ● Większość dywanów zrzuca nadmiar wełny  
i jest to zjawisko naturalne. Widoczny nadmiar 
włosia powinien być regularnie usuwany z dywanu 
poprzez odkurzanie. Ważne, aby dywan odkurzać 
w kierunku włosia, bez użycia szczotek (szczotki 
muszą być schowane do środka). Nie należy  
używać odkurzacza ze szczotką obrotową.

1

1

Znak wiarygodności

Znak wiarygodności

2
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