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KLAWE PRANIE

• Kompedium wiedzy 

• Najlepsze praktyki

• Profesjonalne porady
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Usługi prania tapicerki 
meblowej i samochodowej
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PRANIE
TAPICERKI
MEBLOWEJ

Meble tapicerowane aby 
efektownie się prezentowały, 
muszą być dobrze wyczyszczone. 
Pobrudzone materiały obiciowe, 
bez względu na to, czy jest to stary 
czy nowoczesny mebel, ciężko 
skutecznie wyprać. Nie jest to 
trudne pod warunkiem, że wiemy, 
w jaki sposób powinno odbywać 
się pranie kanap lub innych mebli 
tapicerowanych oraz jakich środków 
użyć. W przeciwnym razie lepiej nie 
zabierać się za czyszczenie tapicerki 
meblowej, ponieważ możemy 
jedynie uszkodzić mebel. Sposób 
czyszczenia powinien zostać 
dostosowany do materiału, z którego 
zostało wykonane obicie. Bardziej 
nowoczesne obicia wykonane są ze 
specjalnych mikrowłókien, łatwych 
w czyszczeniu i odpornych na 
zabrudzenia.

Jednak wszystkie tapicerowane 
meble wymagają odpowiedniej 
pielęgnacji. O ile z niewielkimi 
zabrudzeniami poradzimy sobie 
sami, o tyle przy mocniejszym 
zabrudzeniu powinniśmy skorzystać 
z pomocy fachowców. Będzie to 
zdecydowanie bezpieczniejsze dla 
mebla. Czyszczenie ręczne może 
bowiem spowodować odbarwienia 
na tapicerce lub pojawienie się 
nieestetycznie wyglądających 
plam. Niestety nie można 
tego przewidzieć. Na dodatek 
szorowanie może uszkodzić tkaninę 
obicia. Dlatego warto dwa razy się 
zastanowić, zanim podejmiemy 
próbę samodzielnego prania mebli 
tapicerowanych.





CZYSZCZENIE
TAPICERKI

SKÓRZANEJ



Skórzaną tapicerkę trzeba 
regularnie pielęgnować i czyścić, 
aby przez długi czas zachowała 
swój atrakcyjny wygląd. Ważne, aby 
meble z obiciem ze skóry naturalnej 
nie stały w nasłonecznionym 
miejscu, ponieważ pod wpływem 
promieni słonecznych skórzana 
tapicerka blaknie, wysycha, tworzą 
się na niej pęknięcia. Podobnie 
naturalna skóra niszczy się pod 
wpływem suchego powietrza i 
centralnego ogrzewania. Meble ze 
skóry trzeba ustawić w odległości 
przynajmniej 40 cm od kaloryfera 
i innych źródeł ciepła, a powietrze 
w pomieszczeniu trzeba nawilżać, 
choćby zawiesić na kaloryferze 
pojemniki na wodę. Jednakże 
należy pamiętać, iż w wilgotnym 

pomieszczeniu o słabej cyrkulacji 
powietrza skórzana tapicerka może 
pleśnieć.

Nie każdy rodzaj skóry można 
myć, najpierw trzeba zrobić próbę 
w niewidocznym miejscu, zrosić je 
wodą. Jeśli na skórzanej tapicerce 
pozostaną kropelki wody, to znaczy, 
że można ją zmyć na mokro. Jeśli 
skóra wchłonie wodę, to znaczy, 
że powierzchnię można odkurzać 
tylko lekko wilgotną ściereczką. Aby 
nie zniszczyć swojej pięknej sofy 
czy kanapy najlepiej zgłosić się do 
profesjonalisty, który bardzo dobrze 
wie jakiego preparatu można użyć 
do skórzanej tapicerki i w jaki sposób 
przeprowadzić czyszczenie.

NIE PRÓBUJ SAMODZIELNIE WYCZYŚCIĆ 
TAK WRAŻLIWEJ  I WYMAGAJĄCEJ 
TAPICERKI JAKĄ JEST SKÓRA.

ZAUFAJ PROFESJONALIŚCIE, KTÓRY PRZY 
POMOCY ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW I 
TECHNIKI CZYSZCZENIA ODNOWI TWOJĄ 
KANAPĘ BEZ  ŻADNYCH PROBLEMÓW.





PRANIE
DYWANÓW

Oczywiście jest to usługa, która 
wyniesie nas drożej niż zakupiony 
w sklepie środek piorący, ale jest to 
chyba jedyny minus całej operacji.

Profesjonalista przede 
wszystkim wie, jak zabrać się do 
pracy, czyli w jaki sposób usunąć 
plamę w zależności od źródła jej 
pochodzenia. Posiada odpowiedni, 
profesjonalny sprzęt do czyszczenia, 
który kompleksowo przy pomocy 
odpowiednio dobranych środków 
piorących nie tylko usunie plamy, 
ale również odświeży cały dywan.

Warto zapomnieć o szorowaniu 
dywanów na kolanach i zyskać parę 
godzin na zabawę z dzieckiem, relaks 
przed telewizorem, czy wyjście ze 
znajomymi. Ponadto pamiętajmy, 
że w domowych warunkach, za 
pomocą gąbki i płynu do prania 
dywanów nigdy nie będziemy 
w stanie pozbyć się wszystkich 
alergenów i w pełni zdezynfekować 
wykładzin i obić.

Kiedy patrzymy na brudny dywan 
w swoim domu, bardzo często 
samodzielnie próbujemy usunąć 
jego zabrudzenia. Obecnie na 
rynku można skorzystać z dość 
szerokiej oferty środków piorących 
do kupienia w sklepach – służące do 
czyszczenia na mokro lub na sucho 
dywanu. Być może jest to dobre 
rozwiązanie, kiedy chcemy usunąć 
niewielką plamę na dywanie, która 
zakłóca nasze poczucie estetyki, 
ale jeśli nasz dywan wymaga 
kompleksowego czyszczenia, wtedy 
najlepiej zaufać fachowcom.



PRANIE
WYKŁADZIN

Bardzo często oprócz dywanów w 
naszych domach królują wykładziny. 
Są one również popularne w biurach, 
hotelach czy pensjonatach. O ile w 
domu możemy jeszcze spróbować 
samodzielnie wyczyścić wykładzinę, 
to już na dużej powierzchni będzie 
to raczej niemożliwe. Najlepiej 
zamówić wtedy profesjonalną firmę 
piorącą, która przy wykorzystaniu 
odpowiednich środków piorących 
wnikających w głąb zabrudzonego 
materiału oraz sprzętu, wypierze 
wykładziny tak aby wyglądały jak 
nowe. Dzięki temu zyskujemy 
również pewność, że trwale 
pozbędziemy się wszelkich 
zabrudzeń pozostawionych przez 
zwierzęta oraz usuniemy kurz i 
drobnoustroje chorobotwórcze. 
Właścicielom zwierząt domowych 
zaleca się pranie wykładzin 
minimum dwa razy w roku. Jeśli w 
domu przebywają alergicy lub małe 
dzieci, takie czyszczenie należy 
wykonywać nieco częściej.

Decydując się na pranie 
wykładzin, obowiązkowo 
powinniśmy pamiętać o usunięciu 
z danego pomieszczenia mebli, 
sprzętu elektronicznego oraz roślin. 
W przypadku wielkogabarytowych 
elementów należy je natomiast 
szczelnie zabezpieczyć przed 
wilgocią i środkami czyszczącymi. Po 
wykonaniu prac warto dodatkowo 
zadbać o właściwą temperaturę oraz 
odpowiednią cyrkulację powietrza 
w danym pomieszczeniu.



WBREW POZOROM PRANIE WYKŁADZINY 
DYWANOWEJ TO NIE JEST PROSTA 
SPRAWA.

BRAK DOŚWIADCZENIA W PRANIU ORAZ 
NIE ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH 
ŚRODKÓW PIORĄCYCH I URZĄDZEŃ MOŻE 
DOPROWADZIĆ DO NIEODWRACALNEGO 
ZNISZCZENIA WYKŁADZINY. 





PRANIE
MATERACY

Odpowiednio dobrany materac 
to klucz do dobrego, zdrowego 
i regenerującego snu. By go nic 
nie zaburzało, należy wiedzieć, 
jak czyścić materac. Podczas 
czyszczenia pozbywamy się roztoczy 
i ich mało przyjemnych odchodów, 
złuszczonego naskórka, a także 
niepotrzebnych mikroorganizmów. 
Zwykły odkurzacz o dobrej sile 
ssącej powinien jak najbardziej 
wystarczyć do regularnego 
czyszczenia materaca. Ale żeby 
efekt był jeszcze lepszy, można użyć 
odkurzacza piorącego oraz płynu do 
prania materacy. Dzięki sprawnemu 
odciąganiu wilgoci przez tego 
typu urządzenie nie zmoczymy 
zbytnio materaca. Niemniej warto 
przeprowadzać pracę w słoneczny 
dzień, by materac szybciej wysechł.

Warto co jakiś czas przeprowadzać 
czyszczenie materaca na mokro – 
głębsze, skuteczniejsze i bardziej 
odświeżające. Przydadzą się do 

tego urządzenia do czyszczenia 
parowego, które usuwają plamy, 
a także skutecznie dezynfekują 
(dzięki gorącej parze). Aby uniknąć 
trudnych do usunięcia plam, 
warto pomyśleć o pokrowcu na 
materac. Pokrowce wykonywane 
są z solidnych materiałów, które 
zapewniają też odpowiednią 
wentylację. Dlatego w materacu nie 
gromadzi się wilgoć.

Aby przeprowadzić zabieg 
czyszczący materac bez 
problemów, zbędnych zacieków 
i nieprzyjemnego zapachu warto 
zgłosić się do specjalisty, który za 
pomocą odpowiednich środków 
piorących i profesjonalnego sprzętu 
odświeży nasz materac na długi 
czas.
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Samochód to dla wielu osób 
podstawowy środek lokomocji. 
Dla innych jest podstawowym 
narzędziem pracy. Niektórzy 
traktują go nawet jak drugi dom. 
By czuć się w nim dobrze, warto 
dbać o jego czystość. W tapicerce 
samochodowej mogą rozwijać 
się roztocza, których odchody są 
jednym z najsilniej uczulających 
alergenów – kurz i pył dostający 
się z zewnątrz, wilgoć i ciepło 
oraz łuszczący się naskórek to 
idealne warunki dla rozwoju tych 
drobnoustrojów. Zagrożenie to 
jest większe w okresie letnim, gdyż 
roztocza najlepiej rozwijają się w 
temperaturze ok. 20-30 stopni. 
Samodzielne wypranie tapicerki i 
uprzątnięcie samochodu to praca, 
która wymaga czasu i odpowiednich 
środków. Nie rzadko próba 
samodzielnego wyprania tapicerki 
samochodowej wraz z podsufitką 
kończy się niezamierzonymi 
plamami lub nieprzyjemnym 

zapachem w samochodzie. 
Być może jesteśmy sobie w 
stanie poradzić z samodzielnym 
odkurzeniem auta oraz usunięciem 
kurzu z plastików, ale jeśli chodzi o 
kompleksowe czyszczenie tapicerki 
samochodowej najlepiej skorzystać 
z fachowej usługi. Odpowiednie 
zadbanie o stan tapicerki, pozwoli 
na uzyskanie czystego, wolnego od 
alergenów i roztoczy wnętrza.

Oferujemy naszym Klientom 
czyszczenie wnętrza samochodu z 
wykorzystaniem sprzętu i środków 
uznanych producentów, które 
skutecznie usuwają wszelkie 
zabrudzenia oraz plamy różnego 
pochodzenia. 

PRANIE
TAPICERKI

SAMOCHODOWEJ



HYBRYDOWA PROMOC JA
PRODUK TÓW TURYST YCZNYCH 
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INTER AK T Y WNE MAPY
INFOKIOSKI
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MARROB Studio Interac tive
ZER A Group sp.  z  o.o.
ul .  Ciesz yńsk a 434
43-382 Bielsko -Biała

www.interactive.marrobstudio.pl
interactive@marrobstudio.pl
tel. 535 705 034, 33 500 01 36,
       33 400 04 06, 33 500 01 53

PRANIE
TAPICERKI

SAMOCHODOWEJ
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