
 
 

 

Instrukcja użytkowania tekstyliów bankietowych marki MEXTRA 
 

Czyszczenie i konserwacja 

Tekstylia bankietowe należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i należytą dbałością. Należy stosować 

wytyczne dotyczące konserwacji z metki wszytej do produktu. 

Objaśnienia: 

 

Pokrowce 

Prać w temperaturze max. 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować. Suszyć w pozycji pionowej. Do 

prasowania używać żelazka z bazą parową. Prasować nastawiając temperaturę odpowiadającą prasowaniu 

danego materiału. Pokrowce elastyczne nie wymagają prasowania. Każdy pokrowiec przed założeniem na krzesło 

powinien być rozpięty. Po założeniu pokrowca na krzesło należy zawiązać gumki aby zapobiec przesuwaniu się 

pokrowca. 

Obrusy 

Prać w temperaturze max. 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować. Suszyć w pozycji pionowej. Prasować 

nastawiając temperaturę odpowiadającą prasowaniu danego materiału. 

Skirtingi (falbany) 

Prać w temperaturze max. 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować. Suszyć w pozycji pionowej, wieszając 

na wieszak za uszka przymocowane do falbany. Do prasowania używać żelazka z bazą parową. Możliwe 

prasowanie rozwieszonej falbany przy użyciu pary. 

 

Delikatne pranie w 30°C (max. 

40°C) 

Cykl prania odpowiedni dla 

tekstyliów wykonanych z 

bawełny, włókien 

poliestrowych lub mieszanych 

 Nie suszyć w suszarce 

bębnowej 

Tekstylia nieodpowiednie do 

suszenia w suszarce bębnowej.  

Nie wybielać 

Przekreślony trójkąt oznacza, 

że wybielanie jest 

niedozwolone. Używać tylko 

detergentów bez wybielacza. 

Prasować przy maksymalnej  

temperaturze żelazka 110°C 

Odpowiada nastawieniu 

poliakryl, poliamid (nylon), 

wiskoza. Używać żelazka na parę 

ze szczególną ostrożnością. Nie 

deformować. 

Nie prać chemicznie 

Nie oddawać do 

profesjonalnego prania 

chemicznego. Nie stosować 

odplamiaczy, które zawierają 

rozpuszczalnik. 

 

 

 



 
 

 

Uwagi: 

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zakupione tekstylia są uszyte w odpowiednim rozmiarze 

2. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zakupione tekstylia nie są uszkodzone 

3. Po zauważeniu wady należy ją zgłosić Sprzedawcy w terminie do 7 dni od momentu jej wykrycia 

4. Po zauważeniu wady nie wolno użytkować wadliwych tekstyliów 

5. Tekstylia należy prać zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy, zawartymi w Instrukcji użytkowania  

tekstyliów bankietowych oraz na metkach wszytych do produktów 

6. Tekstyliów nie można czyścić chemikaliami i należy unikać kontaktu z nimi 

7. Codzienne użytkowanie produktów przyspiesza ich zużycie; normalne zużycie produktu  

nie podlega gwarancji i reklamacje z tego tytułu uznane zostaną za bezzasadne 

8. Reklamacji nie podlegają także wady i uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego  

lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz uszkodzenia mechaniczne 

9. Gwarancją nie są objęte mechacenia i zaciągnięcia, które są wynikiem złego użytkowania  

lub uszkodzenia mechanicznego 

 


