
 

Instrukcja czyszczenia i konserwacji tapicerek w krzesłach, fotelach i sofach 
firmy BEJOT  

 
Produkty firmy BEJOT wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów . Aby zapewnić długotrwałe 
użytkowanie materiału należy zachować szczególną staranność przy czyszczeniu mebli. 
 
W zależności od rodzaju tapicerki należy przestrzegać określonych zasad dotyczących sposobu 
czyszczenia materiału.  

Przy czyszczeniu NIE WOLNO nakładać żadnego rodzaju płynu bezpośrednio na tkaninę. 
 
Jeżeli płyn zostanie zaaplikowany bezpośrednio na tapicerkę to producent nie będzie ponosił 
odpowiedzialności za poniesione szkody. 
 
Sposób czyszczenia poszczególnych tapicerek:  
1. Bond , Nice  -  plamy i zabrudzenia należy usuwać białą, bawełnianą ściereczką delikatnie 

nasączoną wodą w z dodatkiem obojętnego chemicznie mydła, lub ogólnodostępnym, 
atestowanym środkiem do czyszczenia tego rodzaju tapicerek i obić, przy zastosowaniu zasad 
podanych w instrukcji użytkowania tego środka. Miejsce zabrudzenia należy następnie osuszyć 
białym, bawełnianym tamponem.  

2. Fighter , Pastel  – plamy i zabrudzenia należy natychmiast usunąć przy użyciu białej, miękkiej i 
suchej ściereczki  lub papieru kuchennego. Resztki zabrudzenia należy usunąć za pomocą białej, 
miękkiej ściereczki bawełnianej nasączonej wodą z dodatkiem obojętnego chemicznie mydła, lub 
ogólnodostępnym, atestowanym środkiem do czyszczenia tego rodzaju tapicerek i obić, przy 
zastosowaniu zasad podanych w instrukcji użytkowania tego środka. Po usunięciu plamy obicie 
należy wysuszyć delikatnie je wycierając. 

3. Aquarius , Blazer , Fame , Crisp , Remix – plamy i zabrudzenia należy usuwać białą, bawełnianą 
ściereczką delikatnie nasączoną wodą w z dodatkiem obojętnego chemicznie mydła, lub 
ogólnodostępnym, atestowanym środkiem do czyszczenia tego rodzaju tapicerek i obić, przy 
zastosowaniu zasad podanych w instrukcji użytkowania tego środka. Miejsce zabrudzenia należy 
następnie osuszyć białym, bawełnianym tamponem. 

4. Skóra  - plamy i zabrudzenia należy natychmiast usunąć przy użyciu białej, miękkiej i suchej 
ściereczki  lub papieru kuchennego. Resztki zabrudzenia należy usunąć za pomocą białej, miękkiej 
ściereczki bawełnianej nasączonej roztworem składającym się w 50% z wody i w 50% z alkoholu, 
lub ogólnodostępnym, atestowanym środkiem do czyszczenia skóry naturalnej, przy zastosowaniu 
zasad podanych w instrukcji użytkowania tego środka. Po usunięciu plamy obicie należy wysuszyć 
delikatnie je wycierając. 

 
NIE CZYŚCIĆ ŚRODKAMI CHEMICZNYMI 

 
UWAGA! Zawsze należy przeprowadzić próbę czyszczenia na niewidocznych, ukrytych miejscach, 
najlepiej od tyłu mebla. 
 

 
 
 
 
 
 


