ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
VOOR DE BEKLEDING VAN UW LEDEREN ZITMEUBELEN

U hebt er de voorkeur aangegeven om een kwalitatief hoogwaardig zitmeubel aan te schaffen.
Gefeliciteerd, want dit zal u een duurzame voldoening geven.
U bewaart het goede zitcomfort en eigenschappen van de bekleding door een goed gebruik en onderhoud.
Daarom graag uw aandacht voor volgende tips.
-

Let erop dat de armsteunen en vooral de rugdelen zich niet laten gebruiken als zitplaats!
Hef de zetel nooit op door enkel aan de armsteunen te heffen.
Stel uw zitmeubelen niet teveel bloot aan fel zonlicht of warmtebron.
Vermijdt contact met vuile kleren, schoenen en huisdieren.
Vermijdt de invloeden van huidproducten, alcohol, verdunners en bijtende onderhoudsproducten.
Bescherm zo nodig op een decoratieve manier de tere plaatsen (hoofdsteun, voeten, …) tegen de
inwerking van overdreven transpiratievocht.

Het eenvoudige, wekelijkse onderhoud bestaat in het afnemen van stof en vuil met zachte schone doek of
licht bevochtigd zacht schoon zeemvel. Gebruik kalk vrij water, omdat leidingwater kringen kan
veroorzaken.
Het “groot” onderhoud gebeurt het best 2 à 3 maal per jaar en kan u makkelijk uitvoeren met de
aanbevolen onderhoudsproducten (leather-cleaner en leather-creme). Deze zijn verkrijgbaar in een
drogisterij of de doe het zelf zaak. Volg de voorschriften zoals ingesloten bij deze producten.
Wanneer vochtige producten worden gemorst, neem deze dadelijk op met bv kleenex, zachte doek of
spons. Ga niet dadelijk wrijven maar neem enkel het vocht af zodat u vermijdt dat het verder gaat
indringen. Je kunt bevuilingen afwassen met eenvoudige zeep zonder hard te wrijven zodat het leer niet
gaat glimmen. Wees geduldig, ook wanneer een vlek of bevuiling niet onmiddellijk verdwijnt. Wellicht zal
het in gebruik patineren.
Verzeker u van de kwaliteit en lees aandachtig de gebruiksvoorschriften van onderhoudsmiddelen alvorens
deze te gebruiken. Pas ze eerst toe op een minder zichtbare plaats en ga de nodige dosering na aan de
hand van het resultaat (bv het opgenomen vuil in uw vod).
Bij problemen die zich kunnen voordoen, contacteer ons om advies. (0475/300.697)
Lees ook aandachtig de gebruik -, onderhouds- en garantietips van de fabrikant in de eventueel bij het
product ingesloten documentatie.
Wij wensen u nog veel plezier en zitcomfort toe!
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