
  Pranie ekstrakcyjne wykładzin i tapicerki 

Firma LAWART ma przyjemność zaoferować Państwu usługę prania ekstrakcyjnego, pozwalającego dostać się do 

wbitego w głąb materiału brudu, rozpuścić go a następnie odessać. Dysponując maszynami o dużej sile ssącej, 

pozostawiamy jedynie niewielką ilość wilgoci, która odparowuje już po kilku godzinach. Pranie ekstrakcyjne 

pozwala przywrócić czystość, pozbyć się groźnych bakterii i pasożytów wywołujących różnego rodzaju alergie. 

Poprawia także kondycję tapicerki, dzięki czemu możliwe jest znacznie dłuższe korzystanie z mebli.  

Dysponujemy nowoczesnymi maszynami czyszczącymi NUMATIC - jednego z największych i najbardziej 

cenionych producentów profesjonalnego sprzętu do sprzątania na świecie. Korzystamy z zaawansowanych i 

odpowiednio dobranych środków chemicznych. 

Oferujemy także możliwość czyszczenia obić skórzanych i skóropodobnych. Dysponujemy odpowiednimi 

środkami umożliwiającymi odświeżenie mebli oraz przywrócenie im doskonałej kondycji. 

Poniżej przedstawione ceny uzależnione są m.in. od wielkości powierzchni, którą pierzemy, rodzaju 

materiału i stopnia zabrudzenia. 

Wykładzina przemysłowa i obiektowa:  3,80 - 7,00 zł /m2 
Wykładzina dywanowa, dywan (krótki włos):   6,50 - 10,00 zł /m2 
Krzesło proste – siedzisko:  8,00 - 10,00 zł /szt. 
Krzesło proste – siedzisko + oparcie:  10,00 - 17,00 zł /szt. 
Krzesło, fotel biurowy:  9,00 - 18,00 zł /szt. 
Narożnik (4,5 osobowe):   120,00 - 180,00 zł /szt. 
Kanapa, sofa (1,2,3 osobowe):  70,00 - 110,00 zł /szt. 
Wersalka:   70,00 - 120,00 zł /szt. 
Fotel:   35,00 - 70,00 zł /szt. 
Pufa, siedzisko:   15,00 - 25,00 zł /szt. 
Maty wejściowe podgumowane:  15,00 - 22,00 zł / m2  
 
Krzesło (siedzisko) ALCANTRE, CARABU:  13,00 - 25,00 zł /szt. 
Krzesło (siedzisko + oparcie) ALCANTRE, CARABU:  16,00 - 35,00 zł /szt. 
Narożnik (4,5 osobowe) CARABU:  180,00 - 250,00 zł /szt. 
Kanapa, sofa (2,3 osobowe) CARABU:  100,00 - 160,00 zł /szt. 
Pufa, siedzisko CARABU:  40,00 - 60,00 zł /szt. 
Fotel wypoczynkowy:  60,00 – 100,00 zł/szt. 
 
Krzesło, fotel, pufa SKÓRA:  20,00 - 30,00 zł /szt. 
Narożnik, kanapa SKÓRA:  60,00 - 100,00 zł /szt. 
Sofa SKÓRA:  45,00 - 70,00 zł /szt. 
 
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Minimalny koszt usługi wynosi 70,00 zł netto. 

Cennik ma charakter informacyjny. Szczegóły ustalamy indywidualnie.  

Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie internetowej www.lawart.pl. 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt: Michał tel. kom. 602 133 602 

Z poważaniem,  

Joanna Lawenda-Cichocka 
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>> Wykładziny przemysłowe i obiektowe mimo iż mają podwyższoną odporność na zabrudzenia to są 
jednak bardzo chłonne. Najczęściej stosuje się je w głównych ciągach komunikacyjnych oraz na dużych 
powierzchniach biur, hoteli czy sal wykładowych. Wykładziny czyścimy metodą ekstrakcyjną dzięki czemu 
możemy uzyskać bardzo dobre efekty. Usługę możemy wykonać w dogodnym dla Państwa terminie. Także po 
godzinach pracy lokalu. Wykładziny po czyszczeniu są lekko wilgotne i potrzebują kilku godzin na wyschnięcie.  
 
>> Wykładziny dywanowe stosowane są w miejscach o mniejszym obciążeniu. Najczęściej są to pomieszczenia w 
domu - pokoje i schody. Tam prezentują się najlepiej. Jednak nawet w takich miejscach szybko pochłaniają brud i 
nieprzyjemne zapachy. Warto więc dołożyć starań by wykładzinę utrzymać w doskonałym stanie. Wykładziny 
dywanowe czyścimy metodą ekstrakcyjną, używając przeznaczonych do tego celu środków. Po czyszczeniu 
pozostaje lekko wilgotna ale czysta i odświeżona wykładzina oraz przyjemny zapach.  
 
>> Krzesła proste - tych używamy praktycznie codziennie, dlatego oparcie oraz siedzenie narażone są na szybkie 
i intensywne brudzenie się.  Aby zachować dobry wygląd i czystość polecamy raz na kilkanaście miesięcy 
profesjonalnie je czyścić. Jednocześnie będziemy mieć pewność, że stan higieny jest utrzymany w należyty sposób. 
W procesie prania ekstrakcyjnego używamy odpowiednich i nowoczesnych środków. W wyniku naszych działań 
pozbywamy się roztoczy i nieprzyjemnych zapachów, pozostawiając tapicerkę czystą i odświeżoną.  
 
>> Krzesła biurowe narażone są na bardzo intensywne brudzenie się. Niejednokrotnie zdarzy się wylać na nie 
herbatę czy mocno wgryzającą się w tapicerkę kawę. Codzienność w pracy powoduje, że o czyszczenie takich 
krzeseł należy zadbać przynajmniej raz w roku. 
 
>> Narożniki mają służyć komfortowemu wypoczynkowi. Niejednokrotnie są jednym z ważniejszych mebli w 
naszym domu. Warto więc zadbać o ich czystość i doskonały wygląd. Używamy specjalnych środków 
rozpuszczających powstały w czasie użytkowania bród. Koszt usługi uzależniony jest m.in. od intensywności 
zabrudzenia oraz wielkości narożnika. Po oczyszczeniu narożnik potrzebuje kilku godzin do całkowitego 
wyschnięcia. Aby utrzymać dobry stan tapicerki, czyszczenie tych mebli należy przeprowadzać przynajmniej raz 
w roku. 
 
>> Kanapy, sofy - obok narożników to najpopularniejsze meble wypoczynkowe kupowane do domu lub biura. 
Niestety, ze względu na swoje przeznaczenie oraz ciągłe użytkowanie, narażone są na bardzo intensywne 
brudzenie się. Należy przy tym zauważyć, że czyszczenie tych mebli domowymi sposobami mija się z celem jest po 
prostu stratą czasu. Proponujemy zatem usługę prania ekstrakcyjnego przemysłowymi maszynami do prania 
ekstrakcyjnego przy użyciu profesjonalnych środków chemicznych. Aby utrzymać dobry stan tapicerki, 
czyszczenie tych mebli należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku.  
 
>> Wersalki są chyba najbardziej uniwersalnymi meblami wypoczynkowymi. Używamy ich zarówno w dzień jak i 
w nocy. A to powoduje, że przenoszone za dnia bakterie i roztocza uprzykrzaj nam życie i osłabiają odporność, 
niejednokrotnie wywołując przeróżnego rodzaju alergie. I w tym przypadku proponujemy usługę profesjonalnego 
czyszczenia ekstrakcyjnego. 
 
>> Fotele najczęściej stanowią część kompletu razem z narożnikiem lub kanapą. Równie mocno są eksploatowane 
i narażone na intensywne brudzenie się. Po oczyszczeniu potrzeba kilku godzin do całkowitego wyschnięcia. 
 
>> Pufy i siedziska to dość modne i praktyczne meble, pozwalające wzbogacić nasz salon lub pokój dziecięcy i 
młodzieżowy. Często jednak pomijane podczas prac związanych z czyszczeniem, praniem czy odnową tapicerki.  
 
>> Z sukcesem czyścimy wspaniale prezentującą się, ale trudną w utrzymaniu, tkaninę Carabu. Wiele osób 
zapomina, że jest to materiał wymagający systematycznego czyszczenia, nawet dwa razy w roku. Domowe 
sposoby czyszczenia niestety na nic się zdają. Zaniedbanie i znaczne zabrudzenie tego rodzaju tapicerki 
skutkować będzie tym, że nie możliwe stanie się jej całkowite doczyszczenie. Proponujemy metodę ekstrakcyjną z 
wykorzystaniem dedykowanych środków chemicznych. Czyszczenie tkaniny Carabu jest dużo bardziej 
czasochłonne i wymaga użycia znacznie większej ilości środków chemicznych. Czyszczenia tego typu tapicerki z 
reguły wiąże się z kosztem 3-4 razy wyższym od standardowego, dotyczącego pozostałych tkanin i uzależniony 
jest m.in. od stopnia zabrudzenia. 
 
>> Meble skórzane i skóropodobne - z pozoru wydają się odporne na zabrudzenia, jednak dość silnie chłoną 
różnego rodzaju nieczystości, pot i kurz. Należy więc systematycznie i z należytą starannością zadbać o ten rodzaj 
tapicerki a meble pozostaną na długo eleganckie i miłe w dotyku. Proponujemy usługę czyszczenia ręcznego przy 
pomocy odpowiednich i profesjonalnych środków. 
 


