
PL.  

Poradnik czyszczenia i pielęgnacji  
pokryć

© 2013 ZENT-DECOR ALL RIGHTS RESERVED

ZENT-DECOR.COM

EN. Care Guide



  PL.  Czyszczenie i pielęgnacja*
  EN. Cleaning Instructions

Plamy płynne/  Liquid Stains

sok owocowy, napoje gazowane i alkoholowe, mleko, herbata, kawa, olej 
roślinny itp. / fruit juice, soft drinks, alcohol, milk, tea, coffee, vegetable oil etc

1) Odsącz delikatnie całą plamę za pomocą papierowego ręcznika
     Drain all the stain gently with a paper towel

2) Nanieś na plamę trochę wody a następnie ponownie odsącz za pomocą 
papierowego ręcznika

    Apply some water on the stain, then drain it with a poper towel.

* dotyczy tkanin z linii: Mont Carlo (MC), Alkantara (ALT), Mist, 
Leaft, Flower,



  PL.  Czyszczenie i pielęgnacja*
  EN. Cleaning Instructions

Plamy lepkie/  Sticky Stains

ketchup, jogurt, majonez, pudding, sosy/ ketchup, yogurt, 
mayonnaise, puding, sauces etc.

1) Większość plamy zeskrob łyżeczką oraz upewnij się, że 
nadmiar zabrudzenia został usunięty z materiału.

     Most stains scrape gently with a spoon and make sure that   
     the excess dirt was removed from the material.

2) Nanieś na plamę trochę wody a następnie ponownie odsącz 
za pomocą papierowego ręcznika

    Apply some water on the stain, then drain it with a poper 
    towel.

3) Ponownie nanieś trochę wody na plamę i przetrzyj ściereczką
     Put a little water on the stain again and wipe it with a cloth.

* dotyczy tkanin z linii: Mont Carlo (MC), Alkantara (ALT), Mist, 
Leaft, Flower,



  PL.  Czyszczenie i pielęgnacja*
  EN. Cleaning Instructions

Plamy atramentowe/  Ink Stains

długopis, ołówek, długopis kulkowy, pisak, pióro/ pen, 
pencil, ball pen etc.

1)  Nanieś na plamę trochę wody a następnie ponownie odsącz 
za pomocą papierowego ręcznika

    Apply some water on the stain, then drain it with a poper 
    towel.

3) Ponownie nanieś trochę wody na plamę i przetrzyj ściereczką
     Put a little water on the stain again and wipe it with a cloth.

* dotyczy tkanin z linii: Mont Carlo (MC), Alkantara (ALT), Mist, 
Leaft, Flower,



  PL.  Czyszczenie i pielęgnacja*
  EN. Cleaning Instructions

Suche plamy/ Dry spots

popiół z papierosa, kurz, proszek itp./ cigarette ash, dust, 
powder etc.

1)  Użyj odkurzacza w celu usunięcia zabrudzenia z 
tkaniny

     Use vacuum cleaner to remove dirt from the 
     fabric.

3)  Do suchych plam nie używaj wody!
      Do not use water for dry stains!

* dotyczy tkanin z linii: Mont Carlo (MC), Alkantara (ALT), Mist, 
Leaft, Flower,



We are here for You!

Służymy pomocą!
Państwa reakcje są dla nas bardzo ważne- pomagają one 
nam lepiej rozumieć Państwa potrzeby.  

Email: zapytanie@zent-decor.com
Tel:     0048 728 492 480
Tel:     0048 664 954 358
www.zent-decor.com

Your feedback is very important for us. It helps us better 
understand your needs.

Email: zapytanie@zent-decor.com
Tel:  0048 728 492 480
www.zent-decor.com
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