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Használati útmutató gépi szövésű gyapjú szőnyeghez 
 

Kedves Vásárlónk! 

Annak érdekében, hogy a megvásárolt szőnyege megőrizze tulajdonságait és a kívánt esztétikai 

élményt nyújtson Önnek, kérjük, hogy használata során ügyeljen az alábbi javaslatok és előírások 

betartására: 

• A szőnyeget kizárólag száraz padlóra terítse le. A túlzott nedvesedés rendkívül káros a 
gyapjúra nézve, kialakulását mindenképp kerüljük el. 

• Soha ne mozgasson nehéz tárgyakat, bútorokat a szőnyegen. 
• A gyapjú szőnyeg rendszeres porszívózással – a robotporszívókat is beleértve – könnyedén 

tisztán tartható. Ne használjon ugyanakkor durva kefével szerelt szívófejet, hogy elkerülje a 
gyapjúszálak struktúrájának roncsolását. 

• A gyapjú fonal sok elemi szálból áll össze, melyek egy része csupán bizonyos idő elteltével 
kötődik bele a csomóba (a gyapjú természetes ványoló- és nemezelődő hatására). Az elemi 
szálak hullása épp ezért nem minőségi problémára utal, hanem természetes, átmeneti jellegű 
jelenség. A gyapjú szőnyegeket így csak 1-2 hónap elteltével javasolt porszívózni, és 
kezdetben csak kímélő fokozaton. 

• A szőnyegre került folyadékot azonnal itassa fel nedvszívó papírral vagy tiszta ronggyal. 
• A keletkezett foltokat ne hagyja beszáradni. Foltok eltávolításánál ügyeljen arra, hogy a folt 

szélétől annak belső része felé haladjon, és kerülje a dörzsölést, mellyel elősegíti a gyapjú 
nem kívánatos lokális nemezelődését. A foltot ezt követően gyapjú szőnyegre alkalmas tisztító 
porral vagy habbal tüntesse el. Kérjük ugyanakkor, hogy minden esetben vegye figyelembe a 
tisztítószer gyártójának előírásait, és a folteltávolítót előbb feltétlenül a szőnyeg egy kevésbé 
látható területén próbálja ki! 

• Óvja szőnyegét a közvetlen napfénytől, mely komoly károsodást okozhat a gyapjú 
szerkezetében és eredeti színében. 

• Zárt helyen, tekercsben történő hosszabb tárolás esetén a molykárok elkerülése érdekében 
helyezzen el néhány szárított levendula növényt a termék közelében. 
 
 
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a szőnyeget csak feltekerve szabad szállítani, illetve tárolni. 
Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy a vásárlást követően kiterített szőnyeg felülete kissé hullámos 
lesz. A kiterített szőnyeg ugyanakkor néhány nap alatt elnyeri eredeti, kifogástalan formáját. 

 
 

 


