
Algemeen

Om de bekleding van uw stoel of bank zo lang mogelijk mooi te houden is het 

belangrijk dat u de meubelstof goed onderhoudt. De wekelijkse schoonmaak en  

vlekverwijdering kunt u eenvoudig zelf uitvoeren. Voor het periodieke onderhoud 

kunt u ons inschakelen. Progenta is sinds 1990 gespecialiseerd in het periodiek  

onderhouden van vrijwel alle soorten vloeren en meubelstoffen. Op basis van onze 

kennis en ervaring hebben wij dit onderhoudsvoorschrift opgesteld met richtlijnen 

voor goed onderhoud. Zo blijft uw meubelstof langer mooi en hygiënisch.

Service

Om het u makkelijk te maken biedt Progenta een Meerjarig Service Abonnement.  

Een specialist inventariseert dan per ruimte welk onderhoud de aanwezige meubels 

nodig hebben en met welke frequentie. Hieruit volgt een reinigingsadvies voor meer-

dere jaren met als doel de meubelstof zo lang mogelijk hygiënisch en representatief  

te houden. Vervolgens wordt dit advies op basis van uw wensen vertaald in een  

Meerjarig Service Abonnement. Daarmee bent u gedurende de looptijd verzekerd  

van goed onderhoud zodat u er verder geen omkijken naar heeft.
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SCHOONMAAK
 

In meubelstoffen hoopt zich niet 

alleen stof op maar ook huismijt- 

allergenen, bacteriën en schimmel-

sporen. Door onze lichaamstemperatuur krij-

gen deze de kans zich verder te ontwikkelen. 

Om meubelstoffen hygiënisch te houden 

adviseren wij daarom wekelijks te stofzuigen 

en eventuele vlekken te verwijderen.

 O 1 x per week stofzuigen

 O Vlekkencontrole en verwijderen

VLEKVERWIJDERING
 

Om blijvende vlekken te voorkomen is het 

belangrijk vlekken zo snel mogelijk en op de 

juiste manier te verwijderen. Hieronder treft u een 

korte handleiding. Voor vlekken die u niet verwijderd krijgt, 

kunt u een specialistisch onderhoudsbedrijf inschakelen. 
 

Vloeistoffen

 O Neem zoveel mogelijk vloeistof op met een katoenen 
doek. Werk hierbij altijd van buiten naar binnen.

 O Behandel de vlek met Crystal Spot Remover volgens de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking.

 O Nabehandelen met een klamvochtige doek.

Etensresten

 O Verwijder de etensresten die op de stoffen liggen met een 
theelepel.

 O Behandel de vlek met Crystal Spot Remover volgens de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking.

 O Nabehandelen met een klamvochtige doek.

 

Mocht de vlek hierna niet verwijderd zijn, dan adviseren wij 

dezelfde behandeling te herhalen met ProNeutral.

ONDERHOUD
 

Periodieke reiniging door een specialis-

tisch onderhoudsbedrijf is essentieel om 

de meubelstof hygiënisch en in goede 

staat te houden. Vanaf fabriek zit er een vuilwerende  

coating op uw meubelstof. Deze coating verliest zijn 

werking na 3 à 4 periodieke reinigingsbeurten. Wij 

adviseren de meubelstof dan opnieuw te voorzien 

van een vuilwerende coating. Ook hiervoor kunt u 

terecht bij een specialistisch onderhoudsbedrijf. 

 

Gemiddelde onderhoudsfrequentie

 O 1 à 2 x per jaar specialistisch reinigen

 O Na 3 à 4 reinigingsbeurten vuilwerend 

impregneren

Neem contact met ons op voor projectspecifiek 

advies en uitvoering van specialistisch onderhoud. 

TIP! 

Met een Meerjarig Service Abonnement  

van Progenta bent u voor jaren verzekerd van  

goed onderhoud.

ONDERHOUDSADVIES
MEUBELSTOFFEN - CRYSTAL SPOT REMOVER


