
NUNCA DESCARTE ESTE FOLHETO!
Neste material contém as instruções de lavagem e manutenção do 
seu tapete. Deixe este manual sempre disponível.

MANUAL DE
LAVAGEM



Nossos tapetes são de alta qualidade, feitos a mão e sob medida para você.
E o melhor: podem ser lavados na máquina de lavar!

Toda linha de tapetes de algodão têm garantia de 180 dias após o 
recebimento do produto por DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

Não corte a etiqueta que fica atrás do tapete antes do término da garantia! 
Pois será aplicada somente se o tapete estiver com a etiqueta e na 
embalagem original.

OBA, VOCÊ ADQUIRIU UM
TAPETE DA TAPIS!

DE OLHO NA GARANTIA!

ANTES DE LAVAR, VERIFIQUE A CAPACIDADE DA SUA 
MÁQUINA PARA O TAPETE QUE COMPROU:

* Tapetes maiores recomendamos enviar para lavanderia.

< 1.60m / Ø 1.20m

Tamanho do TapeteCapacidade da Máquina

< 2.00m / Ø 1.60m

< 2.40m / Ø 2.00m

10 kg

14 kg

18 kg



Lave o tapete separadamente na 
máquina, no ciclo para roupas 

delicadas em no máximo 30º graus.

Utilize secadora em baixa 
temperatura ou seque na sombra.

Obs: Verifique se o dispenser de sabão não possui resíduos de outros sabões 
antes de iniciar a lavagem.

No começo é normal soltar alguns fiapos do tapete. Param de sair após 
algumas lavagens.

Não coloque alvejante nem 
amaciante, use apenas sabão líquido 

neutro.

No tapete de algodão é normal ocorrer o encolhimento de 5% a 8% após 
a lavagem.

Ao usar o aspirador de pó, passe a 
vassoura de cerdas duras no sentido 

da felpa.

Não coloque em exposição contínua 
ao sol.

Caso tenha algum fio longo aparente, 
corte com a tesoura. Nunca puxe!

RECOMENDAÇÕES:

COMO LAVAR SEU TAPETE:

Recomendamos o uso de sabão 
líquido da marca OLA na lavagem 
dos tapetes de algodão.

Estas opções não desbotam a cor e 
não mancham.
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