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Voor meer informatie of advies kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze onderhoudsvoorschriften zijn met de grootste  

zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Type- & spelfouten onder voorbehoud. 

 VOORKOM PROBLEMEN EN NEEM DE VOLGENDE AANBEVELINGEN IN ACHT 

Zonweringdoek van ZonEx heeft alle nodige kwaliteiten voor gebruik in open lucht. U kunt allerlei problemen voorkomen door een paar  
eenvoudige aanbevelingen in acht te nemen: 

•	 Als u weet dat er zwaar weer op komst is, of het waait al met hevige windstoten, dan is het van belang direct uw zonnescherm in te 
rollen! Zo voorkomt u dat het scherm beschadigd of het doek uitscheurt. Een beetje wind kan een zonnescherm wel doorstaan maar een  
onverwachte windstoot kan een flinke reparatie uitlokken! Ook al is uw zonnescherm automatisch gestuurd door middel van een  
wind-automaat is het nog steeds belangrijk zelf op te letten.  

•	 Het is belangrijk om het zonweringdoek in goede staat te houden, deze nooit nat op te rollen. Naast de kans op schimmel én vlekken, 
breekt het nat oprollen van zonweringdoek ook de beschermende laag af, waardoor het zonweringdoek zijn kracht verliest. 

•	 Mocht er terloops een vlek komen op het zonweringdoek dan adviseren wij deze gelijk te behandelen. Zo voorkomt u dat deze dieper 
in het zonweringdoek trekt. Met lauwwarm water en een zachte doek of spons zijn de meeste vlekken goed op te lossen. Opgedroogde 
vuilresten kunt u er het beste afborstelen met een zachte borstel 

 GEWOON ONDERHOUD 

Hou het droge doek zoveel mogelijk vrij van oppervlakkige deeltjes door deze weg te halen met de stofzuiger, de luchtblazer, of door het doek uit te kloppen 
of te borstelen.  Het doek zelf is niet onderhevig aan bederf, toch geven wij u deze tips. Op termijn bestaat altijd het risico dat er zich op het doek deeltjes of 
verontreiniging uit de lucht vastzetten die wel kunnen rotten.

 GEBRUIK GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN! 

- Gebruik nooit wasmiddel of andere chemische producten. De constructie kunt u zonodig reinigen met PH neutrale zeep. Let op dat dit niet op 
het zonweringsdoek mag komen! 

 SERVICE-& ONDERHOUDSCONTRACT 

ZonEx adviseert periodiek onderhoud aan uw zonwering om de kwaliteit van het product constant te houden. Door periodiek onderhoud uit 
te laten voeren voorkomt u storingen bij uw producten en dat onderdelen van uw zonwering verroesten of onnodig slijten. U kunt bij ons een 
onderhoudscontract afsluiten. Jaarlijks komen wij dan grondig onderhoud uitvoeren aan uw product(en).

 ZEKERHEDEN ONDERHOUDSCONTRACT

•	 Verlenging levensduur
•	 Zekerheid van een constant goede werking
•	 Uw melding wordt binnen 24 uur in behandeling genomen
•	 Vroegtijdige signalering van mankementen
•	 Onderhoud door professionele vakmensen

 VOORDELEN VOOR U 

•	 Scherpe tarieven vanaf 6,50 per maand
•	 U betaalt géén voorrijkosten bij tussentijdse reparaties
•	 Periodiek onderhoud elke 12 maanden
•	 Wij nemen contact op met u wanneer het tijd is voor onderhoud


