Tips voor onderhoud van uw Design on Stock meubel
Stof
Tips voor het in gebruik nemen
- Na ongeveer 6 maanden krijg een meubel pas het uiteindelijke zitcomfort. Dit
komt door koudschuim in het meubel. Het is belangrijk om alle zitplekken
evenredig in te zitten.
- Klop meerdere keren per week de losse rugkussens op. Indien het mogelijk is
kunt u de rugkussens van plaats wisselen. Hierna kunt u met de hand de stof van
de hoes glad strijken.
- Om werking van de constructie tegen te gaan moet u ervoor zorgen dat het
meubel op een vlakke ondergrond staat en dat alle poten op dezelfde ondergrond
komen te staan.
- Houd in de gaten of de doppen en wielen onder de poten geen krassen of
afdrukken achterlaten bij dagelijks gebruik.
Belangrijk om te weten
- Om de meubels schoon en stofvrij te houden kunt u ze het beste één keer per
week stofzuigen. Let op, gebruik hiervoor een mondstuk met een zachte borstel
die u alleen voor het meubel gebruikt.
- Er zal ten alle tijden plooivorming ontstaan op uw meubel. Dit komt doordat er
altijd wat rek in de stof zit.
- Door UV licht en daglicht kan de stof wat verkleuren van het meubel. Houd daar
dus rekening mee met het plaatsen van het meubel.
- Klittenband en scherpe voorwerpen kunnen de stof van het meubel permanent
beschadigen. Houdt deze voorwerpen dus op afstand van uw meubel.
Leer
Tips voor het in gebruik nemen
- Na ongeveer 6 maanden krijg een meubel pas het uiteindelijke zitcomfort. Dit
komt door koudschuim in het meubel. Het is belangrijk om alle zitplekken
evenredig in te zitten.
- Klop meerdere keren per week de losse rugkussens op. Indien het mogelijk is
kunt u de rugkussens van plaats wisselen. Hierna kunt u met de hand de stof van
de hoes glad strijken.
- Om werking van de constructie tegen te gaan moet u ervoor zorgen dat het
meubel op een vlakke ondergrond staat en dat alle porten op dezelfde
ondergrond komen te staan.
- Houd in de gaten of de doppen en wielen onder de poten geen krassen of
afdrukken achterlaten bij dagelijks gebruik.
Belangrijk om te weten
- Om de meubels schoon en stofvrij te houden kunt u het beste één keer per week
het leer reinigen. Dit kunt u doen door eerst het stof van het meubel af te halen
door middel van een zachte doek. Hierna kunt u het meubel met een zachte
borstel stofzuigen. Let op, gebruik deze zachte borstel alleen voor het meubel.

-

In het leer kunnen natuurlijke kenmerken zichtbaar zijn. Dit komt omdat leer een
natuurproduct is. Denk bij deze kenmerken aan littekens, structuurverschillen en
insectenbeten.
Er zal tijdens het gebruik van het leren meubel wat plooivorming te zien zijn. Dit
komt doordat er altijd rek zit in leer.
Onder invloed van UV licht en daglicht kan het leer verkleuren. Houd hier
rekening mee met het plaatsen van het meubel.
Klittenband en scherpe voorwerpen kunnen het leer van het meubel permanent
beschadigen. Houdt deze voorwerpen dus op afstand van uw meubel.

