
Plisségordijnen 

Types • Model • Typen
Reinigingsvoorschriften Plisségordijnen

Beste klant,

Onze sto�en zijn met dank aan een speciaal
productieproces antistatisch en daarom
stof- en vuilbestendig.
Af en toe borstelen met een zachte borstel of plumeau 
is meestal voldoende.

Bij zwaardere vervuiling, kunnen alle sto�en gereinigd worden
zoals beschreven in de Reinigingsvoorschriften.
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Voorbereiding

Het plisségordijnen volledig naar boven trekken

1

Met een schroevendraaier het lipje van de montageclip 
voorzichtig naar beneden duwen zodat het 
plisségordijn los raakt

2

Vul een grote kom met 30 ° C warm water en voeg een
mild schoonmaakmiddel toe.

Feinwaschmittel

Mild detergent

Mild wasmiddel
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Wassen

Het plisségordijn geopend leggen in 30 ° C warm water 
met een mild schoonmaakmiddel en vervolgens 
ongeveer 15 minuten inwerken.

12

6

39

4

Trek de stof van het plisségordijn uit elkaar en 
in de zeepoplossing zachtjes heen en weer bewegen. 
Voordat je het plisségordijn uit de zeepoplossing haalt, 
stof eerst weer in elkaar vouwen tot een pakket.

DEC
OMA

TIC®

DECOMATIC®
5

Aansluitend met schoon water spoelen.
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Drogen

Breng het plisségordijn samen. 
Druk voorzichtig de stof bij elkaar en water laten draineren. 

7

Plaats het vochtige plisségordijn in de montageclip en 
de rail lichtjes kantelen zodat deze vergrendelt.

8

Het plisségordijn in een opgetrokken toestand ca. 12 uur laten drogen
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Opmerking
Bij elektrische systemen mogen de motoronderdelen NIET 
in contact komen met water!

 

Gebruik GEEN alkalische schoonmaakmiddelen bij 
het reinigen van ramen.

Wij aanvraaden geen aansprakelijkheid voor beschadigde sto�en 
door reinigingsmiddelen, condensatie of insectenvuil.

Bij het onjuist reinigen van de sto�en de vlamvertragende 
en veroudering voorkomende eigenschappen van de stof 
kunnen gedeeltelijk of zelfs volledig verloren gaan.

Let op dat er bij het schoonmaken van het glas en kozijnen 
geen water of agressieve schoonmaakmiddelen 
in contact komen met de stof.

Belangrijk! 
Wij adviseren hoe je het beste de plisségordijnen 
kunt schoonmaken. 
Wij zijn echter niet verantwoordelijk en kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld, direct of indirect, 
voor enige schade veroorzaakt door of gerelateerd 
aan het schoonmaken van de plisségordijnen. 
Ben je hier niet zeker over, dan kun je overwegen een bedrijf 
in te huren gespecialiseerd in het schoonmaken van raamdecoratie. 


