
Właśnie zamówiłeś dywan Serge LASAGE. Dziękujemy za 
zaufanie. 
 
Spodobały Ci się wzór i kolor, pasujące do Twojego wnętrza. Wybrałeś go także ze względu 
na jakość wykonania, na której opiera się nasza dobra opinia. Aby zachować oryginalny 
wygląd dywanu i zapewnić mu długi okres użytkowania, przekazujemy kilka praktycznych 
porad dotyczących pielęgnacji. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Meszek (pylenie) 
Dywany wełniane mogą pylić. Nie ma w tym nic niezwykłego, jest to związane z rodzajem 
materiału. W rzeczywistości to wyróżnia dobrej jakości dywany. W pierwszych tygodniach 
użytkowania dywanów krótsze włókna oddzielają się i pojawiają na powierzchni dywanu. 
Nie ma konieczności unikania chodzenia po dywanie z tego powodu – meszek łatwo daje się 
usunąć odkurzaczem. Meszek zniknie po kilku tygodniach użytkowania. 
 
Odkurzanie 
Dywan należy odkurzać raz w tygodniu, aby usunąć zalegający kurz. Nie należy używać 
końcówki ze szczotką do odkurzania dywanów z wiskozy i typu shaggy. Ponieważ nasze 
dywany są wykonane z organicznych materiałów, potrzebują powietrza, aby mogły zachować 
swój wygląd, a kurz może utrudniać swobodny ruch powietrza. Ponadto brudne dywany mogą 
być także siedliskiem roztoczy. 
Uwaga: należy unikać niepotrzebnego chodzenia po dywanie. 
 
Usuwanie plam 
Plamy należy usuwać natychmiast, szczególnie w przypadku dywanów wykonanych z 
wiskozy, która jest delikatnym i bardzo chłonnym materiałem (masz 90% szans, że plama 
zniknie). Zacznij od usunięcia powierzchniowego brudu przez przykładanie białej ściereczki, 
w przypadku rozlania płynu lub innej gęstszej substancji (np. sosu). Przed przystąpieniem do 
usuwania plamy należy przeprowadzić test w niewidocznym miejscu. 
Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje na temat usuwania najczęściej 
występujących plam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dywany typu shaggy: 
- Do usuwania plam ze sztucznego jedwabiu można używać wszystkich środków do 
czyszczenia dywanów, z wyjątkiem środków zawierających trichloroetylen. 
 
Dywan można odkurzać, jednak należy upewnić się, że końcówka odkurzacza przesuwa się 
we właściwym kierunku: przesuń ręką po dywanie - jeśli ręka przesuwa się gładko, kierunek 
jest właściwy. 
Unikaj odkurzania w przód i w tył, aby ograniczyć uszkodzenie runa. 
- Oprócz zwykłego czyszczenia, od czasu do czasu dywan będzie wymagał także dokładnego 
czyszczenia, w zależności od stopnia zabrudzenia. Jest ono niezbędne, gdy duża powierzchnia 
dywanu ulegnie zabrudzeniu. Po radę należy udać się do specjalisty od czyszczenia dywanów. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dywany ze skóry: 
- W przypadku wszelkich rozlanych płynów, po usunięciu nadmiaru płynu należy plamę i 
obszar wokół plamy polać wodą gazowaną, a następnie przykładać czystą białą ściereczkę 
(bez pocierania) do czasu zniknięcia plamy. Ściereczkę należy zawsze przykładać w kierunku 
od zewnątrz do środka plamy. 
W przypadku czyszczenia profesjonalnego zalecamy pranie chemiczne. 



 
Dywany wełniane i wiskozowe: 
1. Po usunięciu widocznego brudu należy przestrzegać poniższych instrukcji, w zależności od 
rodzaju plamy. Plamy należy zawsze usuwać przez przykładanie ściereczki, bez pocierania, w 
kierunku od zewnątrz do środka plamy (pozwala to uniknąć pojawienia się otoczki). 
 

• Plamy z kawy: 
- Przykładać ściereczkę nasączoną mieszanką białego octu i spirytusu salicylowego w 
proporcji 50/50 do czasu zniknięcia plamy. 
 

• Plamy z czerwonego wina: 
- Plamę posypać dużą ilością soli kuchennej i pozostawić do czasu wchłonięcia wina. Z soli 
uformuje się skorupa, która powinna pozostać biała. W przeciwnym wypadku dodać więcej 
soli. 
- Pozostawić na dwie minuty, po czym usunąć sól z dywanu. 
- Następnie usuwać plamę ciepłą wodą z dodatkiem mydła, przez przykładanie ściereczki w 
kierunku od zewnątrz do środka, do czasu zniknięcia plamy. 
 

• Plamy z tłuszczu lub sosów: 
- Plamę usuwać przez przykładanie ściereczki nasączonej mieszanką białego octu i wody w 
proporcji 50/50, do czasu zniknięcia plamy. 
 

• Plamy z moczu: 
- Plamę usuwać przez przykładanie ściereczki nasączonej wodą gazowaną, do czasu 
zniknięcia plamy. 
 
Po skorzystaniu z powyższych instrukcji zakończyć czyszczenie w następujący sposób: 
 
2. Spłukać czystą wodą, a następnie kontynuować przykładanie czystej białej ściereczki w 
kierunku od zewnątrz do środka zanieczyszczonego miejsca. 
Pozostawić do wyschnięcia. 
 
3. Po wyschnięciu odkurzyć dywan, aby podnieść runo. 
 
4. Aby zapewnić jednolity wygląd dywanu zalecamy regularne czyszczenie. Specjalista od 
czyszczenia dywanów wie, jak usuwać brud i niewielkie zabrudzenia (plamy z tłuszczu, 
moczu, coli, itp.), jak również otoczki spowodowane usuwaniem plam z wiskozy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Aby zachować oryginalny wygląd dywanu: 
 
Odświeżanie: 
Co 3-4 lata dywan będzie wymagał dokładnego czyszczenia – prawdziwego „prania”, które 
powinien wykonać specjalista. To przywróci miękkość dywanu i jego oryginalny wygląd. 
Po radę należy zwrócić się do dystrybutora Serge Lesage. 
 
Na co dzień unikaj: 

• Wystawiania dywanu na działanie bardzo silnego światła. 
• Umieszczania go w zamkniętych lub wyjątkowo wilgotnych miejscach. 
• Pozostawiania dywanu przez długi czas w tym samym miejscu, szczególnie, jeśli leży 

w przejściu. 
• Usuwania plam z zakurzonego dywanu. Wcześniej należy dywan odkurzyć. 
• Moczenia dywanu. 

W miarę możliwości zalecamy okresowe zmienianie położenia dywanu. 
 
Specjalne wskazówki dla dywanów ze skóry, szczególnie narażonych na uszkodzenia 
spowodowane użytkowaniem: 

1. Nie należy kłaść dywanów skórzanych w uczęszczanych miejscach. 
2. Należy regularnie obracać dywan, aby uniknąć nadmiernego zużycia w jednym 

miejscu. 
3. Na nogi krzeseł i ciężkich stołów należy nałożyć podkładki. 


