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Najczęstsze pytania dotyczące 
tkanin dekoracyjnych

Jak uprać roletę?

Odczep roletę od mechanizmu na górze (zazwyczaj

jest połączona rzepem). Wyjmij wszystkie elementy

usztywniające - pręty i obciążnik - delikatnie je

wysuwaj tak by nie uszkodzić tkaniny.  Niektóre

tkaniny możesz uprać w pralce, większość jednak

wymaga prania chemicznego. Przy zakupie sprawdź

metkę prania. 

Co to draperia?

Dekoracyjna tkanina ułożona 

w ozdobne fałdy. 

Co to lamberkin?

Osłona, obramowanie i dekoracja 

górnej części okna zasłaniająca 

karnisz lub szynę.

Jakie są najbardziej praktyczne tkaniny?

- przy dotykaniu się nie gniotą

- nie płowieją na słońcu

- są antystatyczne - nie przyciągają kurzu 

- są odporne na ścieralność i mechacenie

- nie kurczą się w praniu 

Jaka jest najbardziej luksusowa tkanina?

Jedwab morski (bisior) - to najbardziej 

ekskluzywna tkanina świata. Znana 

od wieków w Europie. Uchodziła 

za najdroższą tkaninę na świecie. 
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Co to jest zazdrostka?

Urocza krótka firanka, zawieszana

bezpośrednio na oknie lub drzwiach. Spełnia

rolę dekoracji lub osłony. 

Jakie tkaniny wybrać do pokoju

dziecięcego?

Zalecane są tkaniny z włókien

naturalnych, które należy utrzymywać

w czystości, bowiem gromadzi się na

nich kurz i mikroby, które w

przypadku dzieci alergicznych mogą

być bardzo niebezpieczne. 
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Dlaczego podczas wyboru tkaniny obiciowej należy zwracać uwagę na cykle
Martindale’a?
Ma to bowiem istotny wpływ zarówno na użyteczność mebla, jak i jego estetykę.
Przy wyborze tkaniny warto wziąć pod uwagę rodzaj tkaniny, kolor, parametry
techniczne takie jak: odporność na ścieranie, pilling, a także funkcjonalność – czy
zależy nam na łatwym czyszczeniu lub utrudnionym wchłanianiu płynów, a może
na odporności na zaciągnięcia pod wpływem drapania.

Jakie tkaniny polecane są
właścicielom zwierząt?
Wybieraj tkaniny odporne na
zaciągnięcia pod wpływem zadrapania
potwierdzone testami, takie jak welwety
i floki. Ich gładkie runo dobrze
obroni się także przed sierścią, która nie
wbije się w tkaninę. Sierść pozostanie na
powierzchni materiału,
co znacząco ułatwi czyszczenie mebla.

Czy częste czyszczenie tkaniny
powoduje utratę właściwości
łatwego czyszczenia?
Przy odpowiednim użytkowaniu funkcje
łatwego czyszczenia są aktywne do 10
cykli czyszczenia – co oznacza, że
właściwości łatwego czyszczenia mogą
być aktywne przez kilka lat, a więc pełen
okres użytkowania mebla.

29Tkaniny we wnętrzach  |  Magdalena Miśkiewicz

www.miskiewiczdesign.pl

unsplash.com

Najczęstsze pytania dotyczące 
tkanin obiciowych



Jak często czyścić i konserwować mebel tapicerowany?
Regularne odkurzanie i konserwacja tkanin obiciowych zapobiega powstawaniu
zabrudzeń oraz znacznie przedłuża ich żywotność. 

      Regularnie odkurzaj tapicerkę przy użyciu końcówki do czyszczenia mebli.

      Usuwaj plamy od razu, gdy się pojawiają – używaj czystej, wilgotnej ścierki.

Czy można przykrywać sofy narzutami lub kocami?
Chcąc przykryć mebel tapicerowany należy zwrócić uwagę czy koc lub narzuta nie ma
żadnego włosia. W przypadku niegładkich tkanin może powstać pilling obcy (ciężkie
do usunięcia włókniste „kulki”), będący efektem łączenia się włókien tkaniny
meblowej z włóknami narzuty.

Czym różnią się tkaniny łatwoczyszczące od tkanin utrudniających
wchłanianie płynów?
To dwie różne technologie. Tkaniny, które nie wchłaniają płynów, pokryte
są specjalną powłoką, która w przypadku rozlanej cieczy gromadzi jej
krople na powierzchni tkaniny. Natomiast tkaniny łatwoczyszczące pokryte
są specjalnymi molekułami, które chronią tkaninę przed wnikaniem
zabrudzeń, dzięki czemu wszelkie plamy łatwo poddają się procesowi
czyszczenia.
W ofercie Fargotex znajdują się kolekcje posiadające obie technologie np.
CLAUDE, FORRES, SOFIA,
NAPOLI, PIANO.
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Pikowanie czy przeszycie - co wybrać?  

Pikowanie — w jakich wnętrzach wygląda najlepiej?

Pikowane sofy, fotele czy łóżka sprawdzą się w wielu

rodzajach wnętrz, zarówno tych o luksusowym

designie, jak i tych bardziej minimalistycznych. Z

pewnością doskonale pasują do eleganckiego glamour,

w którym meble z tym obszyciem królują od zawsze, z

reguły w jasnych barwach i uszyte z najlepszych

materiałów. Są chętnie wybierane nie tylko do

sypialni, lecz także salonu, obu pomieszczeniom

dodając elegancji i klasy – można powiedzieć, że

pikowana sofa stanowi niemalże odzwierciedlenie

stylu glamour.

Poza wnętrzami utrzymanymi w tym paryskim stylu

pikowane meble będą świetnie wyglądać również w

wystroju vintage, stanowiąc przy tym wzorzysty

dodatek do pokoju. Biorąc za przykład meble

wzorowane na PRL, kanapa powinna mieć ozdobne

obicie (np. w kwiaty), a fotel rzucać się w oczy mocną

drewnianą konstrukcją i barwą z palety żółci lub

brązów. Kolejnym stylem, w którym pikowane meble

do salonu czy sypialni pasują idealnie, jest

eklektyczny. Najlepiej wyglądają w nich głębokie,

wyraźne i kontrastowe barwy tapicerki, np. w kolorze

butelkowej zieleni, granatowe lub musztardowo żółte.

31Tkaniny we wnętrzach  |  Magdalena Miśkiewicz

Meble z przeszyciem projektuje się zazwyczaj na wzór pionowych lub poziomych

pasków, a także trójkątów dających nowoczesny, minimalistyczny efekt ozdobny.

Podobnie jak w przypadku piku, materiał, z jakiego tworzone są przeszycia, powinien

być elastyczny – tak, by wzory mogły zostać zachowane na dłużej. Choć ten rodzaj

tapicerowania najczęściej pojawia się na krzesłach, na rynku dostępne bywają też sofy,

łóżka czy fotele z przeszyciem.

miskiewiczdesign.pl



Pikowanie czy przeszycie — co wybrać?

Zarówno przeszycie, jak i pikowanie są niezwykle artystycznym, a przy tym

minimalistycznym sposobem tapicerowania mebli. Ich rodzaje, wzory i materiały, z

jakich zostały wykonane, potrafią stworzyć meblarskie dzieło sztuki, które następnie

Ty umieścisz w swoim mieszkaniu. Oba style są wyjątkowe i warto przyjrzeć się im z

bliska, bo wygląd takich mebli w wyjątkowy sposób podkreśli wnętrze, a jakość

wykonania pozwoli Ci czerpać radość ze swojego kompletu wypoczynkowego na długo.

Wybierając wymarzone meble pikowane lub przeszywane, nie stroń od bardziej

odważnych wzorów – szczególnie jeśli Twoje mieszkanie jest nowoczesne, eklektyczne

czy urządzone w stylu glamour. Z kolei dla fanów prostoty najlepiej sprawdzą się

proste meble z przeszyciem, które pasują do każdego wnętrza. W każdym przypadku

zwróć uwagę na rodzaj tapicerki, z której zostały wykonane, tak, by posłużyły Ci jak

najdłużej.
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Jak dbać o różne rodzaje tkanin? 

Tkaniny mogą posłużyć nam przez długi czas, bez względu na to czy są to zasłony,

firany, czy ukochane obrusy na stoły, ulubione poduchy czy narzuty, czy też kilimy

wieszane na ścianie. Najważniejsze, by dbać o nie w odpowiedni do ich składu oraz

właściwości sposób.
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Jak dbać o zasłony?

Ciemne zasłony należy zawsze prać w specjalnych płynach przeznaczonych do

ciemnych tkanin, dzięki temu zawarte w nich barwniki nie wypłuczą się z koloru.

Należy także unikać wysokich temperatur, prać je maksymalnie w 20 stopniach, na

najniższym programie. Jasne zasłony zdarza się, że żółkną – by tego uniknąć należy je

namaczać przez kilka godzin w wodzie z dodatkiem dwóch łyżek płynu do mycia

naczyń oraz sody oczyszczonej (50 dag sody wsypujemy do 10 litrów wody). Jeśli

natomiast jasne zasłony z biegiem czasu poszarzały, należy je moczyć przez kilka godzin

w wodzie z dodatkiem soli kuchennej (50 dag soli wsypujemy do 10 litrów wody). Jeżeli

kremowe zasłony nieco wyblakły, dodajmy do wody, w której je namaczamy, mocny

napar z czarnej herbaty (5-6 łyżek kuchennych). 

Żeby zadbać o kolor zasłon, te nowo zakupione kolorowe powinno się przed

pierwszym praniem namoczyć w bardzo zimnej wodzie lub w wodzie wymieszanej z ¼

szklanki octu, za sprawą którego ustabilizujemy barwniki. Można w tym samym celu

podczas płukania dodać do wody piwo, wywar z liścia orzecha włoskiego lub wywar z

bluszczu pospolitego. Nigdy nie należy suszyć zasłon na bezpośrednim słońcu, by

uniknąć ich odbarwiania się.
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Jak dbać o poduszki?

Jeśli chodzi o poduszki syntetyczne, większość ma zdejmowane poszewki, dzięki czemu

można je uprać ręcznie, bo taka forma będzie najdelikatniejsza i pozwoli nie uszkodzić

właściwości tkaniny oraz zapewnić im możliwie najdłuższą żywotność. Do prania

należy używać delikatnego płynu lub mydła. 

Jeśli poszwy nie są zdejmowane, należy delikatnie przecierać poduszkę, unikając

mocnego tarcia czy ich zgniatania – tak by nie uszkodzić ich struktury i nie zaburzyć

kształtu tkaniny. Tutaj ważne jest wypełnienie poduszek. Jeśli jest syntetyczne, można

je prać w pralce, na zimno, z dodatkiem kilku łyżek octu, który nada jej świeżości i

odpowiednio zdezynfekuje. Lateksowe poduszki należy namoczyć w zimnej wodzie z

połową szklanki octu, po czym należy wygnieść z niej wodę i suszyć na świeżym

powietrzu. Najtrudniejsze do prania są poduszki wypełnione pierzem – w ich

przypadku do wody dodajmy 1/5 soku z cytryny i łyżkę stołową soli gruboziarnistej i w

takim roztworze moczymy poduszkę prze całą noc. Następnie dobrze ją wypłukujemy.

Podczas schnięcia dobrze jest potrząsnąć poduszką co jakiś czas, aby pierze dobrze się

ułożyło.
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Jeśli zdecydujemy się na pranie poduszek w pralce, nie powinniśmy wypełniać bębna

zbyt dużą ilością rzeczy, co na pewno zmniejszy ryzyko skręcenia się lub rozciągnięcia

materiału. Najbezpieczniejsze jest umieszczenie poszewek w specjalnej torebce do

prania – dzięki temu zapewnimy ich delikatnym ozdobom czy materiałom bezpieczny

cykl prania, minimalizując jednocześnie ryzyko ich uszkodzenia. Program prania

powinien być ustawiony na tkaniny delikatne i niską temperaturę

Ważnym aspektem w trosce o poduszki jest także sposób ich suszenia. Powinno się

zrezygnować z wieszania ich na sznurkach, lepiej ułożyć je pionowo na suszarce

podłogowej, a jeśli mamy taką możliwość, dobrze wynieść je na powietrze, np. na

balkon, lub chociaż postawić uprane poduchy przy otwartych oknach – przyspieszymy

w ten sposób ich wyschnięcie. Ważne jest, by materiał całkowicie wyschnął z każdej ze

stron.

Czytajmy przede wszystkim metki umieszczone na poduszkach, znajdziemy na nich

cenne informacje dotyczące tkaniny i sposobu jej prania.
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KLUCZOWE
ELEMENTY

37Tkaniny we wnętrzach  |  Magdalena Miśkiewicz



Zasłony

Zasłona w oknie jest -

można tak powiedzieć -

"stara jak świat", a tak

naprawdę od chwili kiedy

człowiek rozpoczął tkanie

materiałów. Dzisiaj zasłona

to nie tylko gruba tkanina

osłaniająca okno i

chroniąca przed utratą

przed utrata ciepła. Zasłona

obecnie pełni głownie

funkcję dekoracyjną,

estetyczną i czasem pomaga

swoją funkcjonalnością

osłonić się przed światłem

lub wścibskim sąsiadem. 

Okno jest widocznym (z zewnątrz i wewnątrz) elementem 
łączącym nas ze światem zewnętrznym.
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Zastanów się jaką rolę ma spełniać zasłona. Czy ma być tylko elementem

dekoracyjnym, czy zasłoną ruchomą spełniającą dane funkcje. 

Modne obecnie są zasłony leżące na podłodze. Dodają odrobinę ekstrawagancji,

tkanina dzięki takiemu zabiegowi wydaje się być cięższa niż jest w

rzeczywistości.  Polecam stosować taki zabieg, kiedy zależy nam na uzyskaniu

efektu przytulności i elegancji. W tym celu zazwyczaj dodaję do długości zasłony  

od 5-20 cm. 

Każda zasłona może być idealna, gdy tylko odpowiednio dobierzemy tkaninę,

która spełni nasze oczekiwania. Zasłony odpowiednio upięte wprowadzą do

pomieszczenia akcent świeżości i elegancji
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Zasłony można uszyć na taśmie marszczącej, tunelach, kołach. Możemy ułożyć

fałdy, plisy, zakładki.

Warto wybrać tkaninę która będzie łatwa w czyszczeniu, nie będzie płowiała na

słońcu i która będzie odporna na wielokrotne czyszczenie.
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Zasłony zaciemniające sprawdzą

się również w upalne dni,

wycisza pomieszczenie, są

dodatkową izolacja okna.

�le dobrany kolor i fason

zasłony może optycznie

zmniejszyć pomieszczenie!

Ten element dekoracyjny

możemy zmieniać w ciągu roku,

zmieniając wnętrze w zależności

od tego jaki efekt chcemy

uzyskać.

Zasłony


