
MÄKKÁ NA DOTYK
Veľmi príjemná 

a mäkká na dotyk.

Ľahkočistiteľná látka
Najnovšie technológie pre ľahké čistenie.
Najvyššia kvalita, decentné a elegantné farby.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ
Vysoká odolnosť voči oderu.

EXTRÉMNA TRVÁCNOSŤ
Dlhá životnosť, vysoká odolnosť,
veľká záťaž. Látka je vhodná aj

na verejné interiéry.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
U vybraných poťahov predĺžená 

záruka na 3 alebo 5 rokov.
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ANTIBAKTERIÁLNA

VODOODOLNÁ
Nábytková látka sťažuje 

absorpciu rozliatej kvapaliny.

HLAVNÉ VLASTNOSTI

by

Sofasoul symbolizuje viac než len značku poťahových látok. 
Sofasoul je spôsob myslenia a dizajnu priestoru. Jeho cieľom 

je vdýchnuť priestoru dušu, svojský charakter a jedinečnú atmosféru.

Pretvárame nábytok a priestory tak, aby vzbudzovali túžbu, 
prinášame na trh látky a materiály s funkčnými vlastnosťami, 

ktoré vystihnú každý životný štýl.

Sofasoul si zakladá na takmer šestnástich rokoch skúseností 
spoločnosti Sofatex s.r.o. Náš vzťah so zákazníkom sa po podaní 

rúk nekončí – práve naopak. Zostávame s Vami a dbáme o pridanú
hodnotu individuálnym prístupom. Naším cieľom je vzdelávať
verejnosť o tom, ako kvalitný poťah dokáže zmeniť charakter 

sedačky a zároveň predĺžiť jej životnosť.



V prípade otázok nás nájdete na uvedených kontaktoch

Tel.: +421 / (0)902 450 480
e-mail: sofatex@sofatex.sk

www.sofasoul.sk

SPÔSOB ODSTRAŇOVANIA ŠKVŔN
1.

Zotrite rozliatu kvapalinu savou
handrou (utierkou). V prípade tuhého
skupenstva jemne odstráňte zvyšky

malou čajovou lyžičkou.

2.
Navlhčite si handričku ideálne

mikrovlákno čistou vodou.

3.
Zotrite mäkkou navlhčenou handrou 

(alebo mäkkou namydlenou tkaninou) 
a robte jemné krúživé pohyby.

4.
Odstráňte papierovým obrúskom 
alebo savou handrou prebytočnú 

vlhkosť. Nechajte uschnúť.

5.
Ak po čistení ostali jemné škvrny postup zopakujte.

Odporúčania:
- Čalúnený nábytok je potrebné pravidelné vysávať s násadou 
   na čalúnenie aby sa zamedzilo usadaniu prachu do čalúneného nábytku.
- Vzniknuté škvrny odstráňte hneď ako vznikly.
- Pri čistení použiť mydlo bez bielidiel a farbív. Ideálne prírodné mydlo,
   ktoré sa dá zakúpiť v bežnej drogérií. Nepoužívať iné saponáty!!!
- Pri už používanom čalúnenom nábytku istú dobu ,odporúčame očistiť celý diel.
- Prosíme Vás pri čistení nepraktizovať takzvané „domáce recepty“ čistenia.

POMOC A PODPORA

POUŽITIE


