
QUY TRÌNH GIẶT GHẾ SOFA CHUYÊN NGHIỆP – SOFAKLEAN 
 

Hầu như tất cả những người chưa từng có kinh nghiệm làm sạch sâu thực sự kỹ lưỡng đều quan tâm 

đến quy trình giặt ghế sofa chuyên nghiệp. SOFAKLEAN với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ 

sinh giặt ghế sofa tại Đà Nẵng, sẽ đưa ra quy trình giặt ghế sofa chuyên sâu. 

Bạn có muốn làm sạch ghế sofa của bạn? Nếu câu trả lời của bạn là CÓ, bạn đang ở đúng nơi. Làm sạch 

sâu ghế sofa là dành cho tất cả những người muốn có sức khỏe tốt hơn và sảng khoái hơn tại nhà. Với 

thời gian sử dụng lâu dài, đồ nội thất bọc nệm trở thành nơi sinh sản thực sự của mạt bụi, vi khuẩn nguy 

hiểm, chất gây dị ứng, mùi khó chịu, cặn thức ăn thức uống, lông vật nuôi, chất dịch cơ thể, cặn bã trên 

da… 

Chuẩn bị 
 

• Máy hút bụi  

• Máy giặt hơi nước nóng 

• Máy sấy hồng ngoại 

• Máy hút chân không 

• Xà phòng trung tính 

• Nước ấm 

• Kem làm sạch da 

• Khăn mềm 

• Cồn hoặc rượu 

• Bông 

• Baking soda 

• Giấm 

Bước 1 – Phun hóa chất tẩy rửa 
Đầu tiên, bạn xịt nước ấm sạch ghế sofa và dùng chất tẩy rửa lên bề mặt vải. Ở bước này, những vết bẩn 

đáng ghét trên ghế sofa thường còn lộ ra ngoài nhiều hơn những gì bạn có thể nhìn thấy trong hình. Nó 

cũng xảy ra rằng sau bước này, nhiều vết bẩn hơn có thể nhìn thấy trên ghế sofa, mà đã được ẩn trước 

khi sử dụng nước và chất tẩy rửa. Điều này xảy ra vì chất tẩy rửa bắt đầu hòa tan chất bẩn trên ghế sofa. 

https://giatghesofadanang.com/
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Bước 2 - Chải sạch ghế sofa 
Sau đó, chúng tôi hoàn toàn chải ghế sofa bằng một thiết bị điện tử có gắn bàn chải đặc biệt với bàn chải 

mềm để làm sạch đồ nội thất bọc. Bàn chải mềm đến mức chúng thậm chí không chà xát da của chúng 

tôi. Bước này chủ yếu là phá vỡ cấu trúc dầu mỡ và các vết bẩn khác trong dung dịch tẩy rửa. Quá trình 

chải cũng đảm bảo rằng chất tẩy rửa đã thâm nhập vào vải khi tiếp xúc với bàn chải sẽ nổi bọt và theo 

cách này, đẩy các tạp chất và các hạt bụi từ các phần sâu hơn của vải lên bề mặt. 

 

Trong bước này, SOFAKLEAN cũng xử lý các vết bẩn cụ thể khác nhau được tìm thấy trên ghế sofa, chẳng 

hạn như bút, kẹo cao su, vết bẩn từ nước tiểu, máu hoặc các chất hữu cơ khác nhau, chất béo mạnh hơn 

hoặc đồ uống có đường. 

 

Như bạn có thể thấy trong hình, một sự khác biệt lớn đã được nhận thấy trong bước này, nhưng ở đây 

chúng tôi vẫn chưa loại bỏ dù chỉ một hạt bụi bẩn khỏi ghế sofa. 

 



Bước 3 – Hút hết nước bẩn trên ghế sofa 
 

Tuy nhiên, ở bước này, độ sạch mà chúng ta đã làm mềm bằng cách chải trong dung dịch tẩy rửa thực sự 

được loại bỏ khỏi vải trên ghế sofa. Với sự hỗ trợ của thiết bị làm sạch sâu chiết có công suất hút rất cao 

và vòi dưới lỗ hút, phun nước trực tiếp dưới lỗ hút với áp lực cao. Điều này đảm bảo rằng các tạp chất 

bong ra khỏi vải dưới áp lực nước và sau đó được hút ra ngoài vào lỗ hút. 

 

Nước đi vào máy hút bụi ở lần đầu tiên thực sự rất bẩn và là một hỗn hợp đặc của tất cả các tạp chất. 

Sau đó, nó ngày càng trở nên thưa thớt và lỏng hơn vì ngày càng có ít tạp chất trong vải. Quá trình trên 

một phần của vải được hoàn thành khi chúng ta thấy rằng nước tinh khiết đã chảy qua vải vào máy hút 

bụi. Đây là dấu hiệu cho thấy bề mặt đã thực sự sạch vì không còn bụi bẩn bám vào vải để giặt sạch bằng 

nước. Họ cũng giặt tất cả các chất tẩy rửa ra khỏi vải. 

Điều này đảm bảo rằng bề mặt sẽ vẫn sạch sẽ ngay cả khi nó đã khô hoàn toàn. 

 

 



Liên hệ dịch vụ giặt ghế sofa tại nhà Đà Nẵng 
Khi bạn có nhu cầu giặt, làm sạch, vệ sinh ghế sofa tại nhà ở Đà Nẵng, Hội An, đặc biệt là khi bạn muốn 

giặt khô ghế sofa , vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: 

 

Công ty vệ sinh SOFAKLEAN 

Địa chỉ : P731, 25 Tiên Sơn 15, Hải Châu, Đà Nẵng 550000 

Điện thoại: 0937138840 

Website : https://giatghesofadanang.com/ 

Google Map: https://g.page/sofaklean?share 
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