Tips voor onderhoud van uw Design on Stock meubel
Stof
Handige tips voordat u Design on Stock meubelen gaat gebruiken.
- Het zitcomfort wat een Design on Stock meubel uiteindelijk zal krijgen, zal pas na
6 maanden voelbaar zijn. Om dit comfort te krijgen zult u de bank of de fauteuil
op elke zitplek in moeten zitten. Alleen dan krijgt het meubel het ultieme
zitcomfort.
- Voor een optimaal zitcomfort raden we aan om meerdere keren per week het
rugkussen op te kloppen. Daarnaast is het aan te raden om de kussens onderling
te wisselen. Ook kunt u de kussenhoes glad strijken met uw hand.
- Zet het meubel op een gelijke ondergrond om werking van het meubel tegen te
gaan. Doet u dit niet, dan kan de constructie gaan kraken.
- Bij het gebruik van een meubel kan het meubel wel eens een klein beetje
schuiven over de vloer. Onder de Design on Stock meubels zitten doppen of
wielen die krassen tegen gaan, maar houd dit wel in de gaten.
Belangrijk om te weten
- Gebruik voor het wekelijks stofzuigen van uw meubel een borstel met een zachte
kant. Daarnaast is het belangrijk om deze borstel alleen voor het reinigen van uw
meubel te gebruiken.
- Door de rek in het stof, zullen er plooien in uw meubel komen. In stof zit altijd
wat rek, dus dit is heel normaal.
- Denk van te voren goed na waar u uw meubel neerzet. UV licht en daglicht
hebben invloed op het verkleuren van de stof van uw meubel.
- Om blijvende beschadigingen tegen te gaan moet u uitkijken met scherpe
voorwerpen en klittenband. Dit kan ervoor zorgen dat uw meubel beschadigd
blijft.
Leer
Handige tips voordat u Design on Stock meubelen gaat gebruiken.
- Het zitcomfort wat een Design on Stock meubel uiteindelijk zal krijgen, zal pas na
6 maanden voelbaar zijn. Om dit comfort te krijgen zult u de bank of de fauteuil
op elke zitplaats in moeten zitten. Allen dan krijgt het meubel het ultieme
zitcomfort.
- Voor een optimaal zitcomfort raden we aan om meerder keren per week het
rugkussen op te kloppen. Daarnaast is het aan te raden om de kussens onderling
te wisselen. Ook kunt u de kussenhoes glad strijken met uw hand.
- Zet het meubel op een gelijke ondergrond om werking van het meubel tegen te
gaan. Doet u dit niet, dan kan de constructie gaan kraken.
- Bij het gebruik van een meubel kan het meubel wel eens een klein beetje
schuiven over de vloer. Onder de Design on Stock meubels zitten doppen of
wielen die krassen tegen gaan, maar houd dit wel in de gaten.
Belangrijk om te weten

-

Met een zachte doek kunt u stof van het meubel af halen. Als u dit gedaan heeft,
dan kunt u met een zachte borstel het leer stofzuigen. Doe dit één keer per week
en gebruik de zachte borstel alleen voor het meubel.
Het leer kan structuurverschillen hebben. Dit kan komen door bijvoorbeeld
insectenbeten en littekens. Leer is een natuurproduct en deze
structuurverschillen geven de echtheid van het leer aan.
Denk van te voren na waar u het meubel gaat neerzetten. UV licht en daglicht
hebben invloed op het verkleuren van het leer.
Plooivorming kan zichtbaar worden bij het gebruik van het meubel. Dit komt
doordat er in leer altijd wat rek zit.
Om blijvende beschadigingen tegen te gaan moet u uitkijken met scherpe
voorwerpen en klittenband. Dit kan ervoor zorgen dat uw meubel beschadigd
blijft.

