STOFFEN
Het is aangeraden de stof van uw bed regelmatig te reinigen.
Gebruik hiervoor een meubelborstel en borstel voorzichtig met de vleug (of pool) mee, of gebruik bij
het stofzuigen een speciaal meubelmondstuk in combinatie met een lage zuigkracht en wrijf ook in dit
geval altijd met de vleug mee.
Vlekken worden best verwijderd met een vochtige propere doek, gedrenkt in lauwwarm water met
een zachte zeepoplossing, en vervolgens goed uitwringen. Producten met blekende bestanddelen
(zoals waspoeders) moeten vermeden worden. Deze kunnen namelijk inwerken op de kleuren. Na het
reinigen met zeep moet in elk geval worden nagespoeld met proper water en droog gemaakt worden
met een propere doek.
Zorg ervoor dat het bed/de stof nooit in direct zonlicht staat, dit in verband met verkleuring.
Gebruik geen geurverfrissers voor de stof, deze kunnen een chemische reactie veroorzaken.

KUNSTLEDER
Dagelijks onderhoud
Stof kunstleder regelmatig af met een schone pluisvrije doek, of gebruik het zachte (!)
meubelmondstuk van uw stofzuiger. Werk netjes van naad tot naad en behandel altijd een compleet
pand.
Gebruik alleen water om schoon te maken
Reinig het bed met een lauwwarme vochtige theedoek. Gebruik alleen water om de doek te
bevochtigen! Droog het meubel na reiniging altijd na met een droge doek. Gebruik hierbij niet te veel
kracht.
Vermijd het gebruik van een verkeerd onderhoudsproduct
Reinigingsproducten met ‘oplosmiddelen’ zijn NIET geschikt voor het reinigen van kunstleder. Deze
tasten uiteindelijk de bovenlaag aan waardoor deze gaat ‘afbladderen’ en loskomt van de onderlaag.
Ook onderhoudsproducten voor echt leder zijn absoluut niet geschikt voor het reinigen van kunstleder.
Daarnaast kan het ‘afbladderen’ van de bovenlaag ook veroorzaakt worden door:
- veroudering door zonlicht;
- haarlak, gel en bodylotion: deze producten kunnen stoffen bevatten die de bovenlaag
aantasten waardoor de toplaag uiteindelijk gaat ‘afbladderen’.

LEDER
Leder heeft een uniek karakter. Het behoud van zijn natuurlijke positieve eigenschappen vereist de
juiste verzorging. Een aantal waardevolle onderhoudstips, zodat u levenslang kunt genieten van dit
natuurlijke product:
- bescherm leder tegen direct zonlicht, extreme hitte en scherpe voorwerpen;
- verwijder verontreinigingen altijd zo snel mogelijk om te voorkomen dat er resten
achterblijven op het lederproduct;
- veeg het leder regelmatig af met een doek die bevochtigd is met een zeer milde
zeepoplossing. Hanteer hierbij cirkelvormige bewegingen;
- droog het leder af met een droge doek totdat het terug glanst;
- vermijd chemische reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen zoals alcohol of benzine;
- test reinigingsmiddelen steeds uit op een onopvallende plaats;
- wrijf nooit te hard over éénzelfde plaats (zodat het oppervlak niet beschadigd wordt).

