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Meble z pierzem naturalnym 
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!

Miękkie, lekkie i sprężyste pierze  
z piór kaczych, będące naturalnym 
wypełnieniem znanym od wielu 
pokoleń, idealnie zwiększa komfort 
siedzenia i wypoczynku w meblach 
tapicerowanych. 

Znak wiarygodności 

Meble wypełnione pierzem naturalnym  
posiadają naturalne właściwości, które  
nie są ich wadami.  

 ● Szczególny zapach związany z higroskopijnymi 
właściwościami pierza, które sprawiają, że chłonie 
ono z zewnątrz zapachy i wilgoć. Intensywność 
zapachu może ulegać zmianie, może słabnąć  
i nasilać się.

 ● Pierze choć miękkie i sprężyste może w okresie 
użytkowania zbijać się, co w następstwie może 
powodować marszczenie się tkanin i skór 
obiciowych. Miękkie i delikatne wypełnienie 
pierzowe zmienia się wraz z upływem czasu,  
a ślady zużycia stają się trwałe. Na tapicerce 
pojawiają się luźniejsze fałdy, uwydatnić mogą się 
wewnętrzne komory/kieszenie wypchane pierzem  
- jest to zjawisko zupełnie naturalne. 

 ● Pierze jako produkt pochodzenia zwierzęcego 
posiada alergeny, które mogą uczulać. Odradza 
się je zatem osobom przejawiającym reakcje 
alergiczne.
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 ● Poduszki puchowe i wypełnione pierzem wymagają 
ręcznej korekty, zruszania i wprowadzania powietrza 
celem rozbicia miejsc kumulacji pierza. 

 ● Meble z wypełnieniem wymagają systematycznego 
formowania części, w których znajduje się pierze. 
Poprzez jego regularne wygładzanie ręką wydłużysz 
dobry stan mebla.

Pielęgnacja mebli 
wypełnionych
pierzem naturalnym

1

2 Użytkowanie mebli 
wypełnionych
pierzem naturalnym

Podczas użytkowania mebla może się zdarzyć,  
że pojedyncze pióra wyjdą na zewnątrz tapicerki. 
Dzieje się tak ze względu na cienką stosinę  
w niektórych piórach, które przebijają tkaninę. 
Sporadyczne wychodzenie pierza w miejscach 
przeszyć wkładów poduszek oraz topów jest 
zjawiskiem naturalnym.



Notatki



www.momastudio.pl


