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 algEmEnE infOrmaTiE

alle ZonEx raamdecoratieproducten en zonwering zijn gemaakt voor een lange levensduur. Veel van de materialen zijn speciaal behandeld 
om stof en vuil af te weren. Toch behoeft elk product juist onderhoud. Wij raden u de volgende methoden gebruiken bij het reinigen van uw 
binnenzonwering / raamdecoratie product.

 rOlgOrdijnEn

Een rolgordijn van polyester (PES), Trevira CS of ecologisch polyester (Eco-PES) kunt u reinigen door het af te nemen met een licht vochtige 
doek. de overige stoffen kunt u reinigen met een zachte borstel of plumeau. gebruik altijd een niet-synthetisch wasmiddel en lauwwarm 
water. Vermijd schrobben of hard wrijven, hierdoor beschadigd u de beschermlaag van je rolgordijn.
               let op: decoratieve accessoires zoals ringen en houten onderlatten mogen niet in aanraking komen met water.
               Stoffen die voorzien zijn van een gemetalliseerde coating mogen alleen droog gereinigd worden om beschadiging te voorkomen. 
Kijk altijd naar het onderhoud en wasvoorschrift van het product.

 duO rOlgOrdijnEn

duo rolgordijnen zijn te reinigen door ze voorzichtig af te borstelen met een zachte borstel. Houd er rekening mee dat de stof zeer gevoelig is.

 HOriZOnTalE jalOEZiEën

je horizontale jaloezie van hout, kunststof of aluminium kunt u in gesloten stand eenvoudig afborstelen met een zachte borstel. u kunt ook 
een stofzuiger met opzetborstel op de laagste stand gebruiken. als de lamellen sterker vervuild zijn, kunt u deze afnemen met een vochtige 
doek. Pas wel op voor de ladderkoorden of ladderbanden, deze zijn kwetsbaar.

               Let op: zorg dat de bovenbak aan de binnenzijde niet nat wordt. Houten jaloezieën mogen niet nat worden! 

 PliSSé- En duPligOrdijnEn

Plisséstoffen zijn enkelzijdig geplisseerd. Om deze vouwen in de stof goed te houden, adviseren wij de producten dagelijks op en neer te laten, 
en ook één maal per week de plissés geheel opgetrokken te houden gedurende een periode van een ½ dag, om zo de plooien in goede staat te 
houden. informatie over het onderhouden van uw plissé of dupligordijn vind u in het wasvoorschrift dat u bij het plissé- of dupligordijn ont-
vangt. Twijfel u of uw plissé- of dupligordijn gewassen kan worden, neem dan geen risico en vraag advies aan via www.zonex.nl of service@
zonex.nl.

               Let op: dit is niet mogelijk bij verduisterende dupligordijnstoffen en bij gemetalliseerde plisségordijnen. 
               Deze mogen absoluut niet nat worden!
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 VErTiCalE jalOEZiEën - aluminium - KunSTSTOf - TExTiEl

aluminium en kunststof lamellen zijn door antistatisch behandeling stof- en vuilafstotend. indien nodig kunt u deze lamellen met een spons 
afnemen met handwarm sopje. de lamellen niet dompelen in water of zeepoplossing.
alle stoffen lamellen kunnen gewassen worden in een handsopje. Er zijn ook stoffen lamellen die in de wasmachine kunnen. Twijfel u of uw 
stoffen verticale jaloezieën in de wasmachine kunnen, neem dan geen risico en vraag advies aan via www.zonex.nl of service@zonex.nl

 VOuWgOrdijnEn

de stoffen kunnen gereinigd worden volgens het wasvoorschrift dat op ieder vouwgordijn te vinden is. Verwijder wel de baleinen, koorden en
maak het vouwgordijnen los van de bovenbak.

 VlindErjalOEZiEën

Vlinderjaloezieën zijn te reinigen met een plumeau of licht vochtige doek. Vermijd in het laatste geval hard wrijven en gebruik geen schoonmaak-
middel.

 PanEElgOrdijnEn

Voor regelmatig onderhoud kunt u de stof van uw paneelgordijn schoonmaken met een zachte borstel of plumeau. als de stof zwaarder vervuild
is, kunt u de stof voorzichtig reinigen met een licht vochtige doek. gebruik altijd een niet-synthetisch wasmiddel en lauwwarm water. Vermijd
schrobben of hard wrijven, hierdoor beschadigd u de beschermlaag van je paneelgordijn. 

                 let op: decoratieve accessoires zoals aluminium onderlatten mogen niet in aanraking komen met water.
                 Stoffen die voorzien zijn van een gemetalliseerde coating mogen alleen droog gereinigd worden om beschadiging te voorkomen.

 SHuTTErS

Stof en klein vuil veegt u er eenvoudig af met een stofdoek of plumeau. Verwijder hardnekkige vlekken met een licht vochtige doek. in verband
met het aantasten van de laklaag adviseren wij om géén agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken.

 TiPS & TriCKS

• Gebruik geen magnetische schoonmaakmiddelen zoals een magnetische stofdoek. Dit beschadigt de verduisterende laag van het gordijn.
• Gaat u een kozijn of dakraam reinigen met schoonmaakmiddel? Spuit het schoonmaakmiddel op een doek ipv rechtstreeks op het kozijn of
dakraam. dit voorkomt dat het doek van uw raamdecoratieproduct beschadigd.


