
Gelukgewenst met uw nieuwe meubel met Comfort+ van Gabriel

Comfort+ All Terrain Textile
Comfort+ is multifunctioneel en nagenoeg onverwoestbaar. De stof is antistatisch en brandvertragend, vlekken gaan 
er zonder problemen uit, de stof kan in de wasmachine en zelfs desinfecteren met ethanol is mogelijk!  

Tegelijkertijd is de stof milieuvriendelijk en vormvast, ademend en zacht, terwijl de uitstraling jaar na jaar behouden 
blijft. Die eigenschappen maken van Comfort+ een echt all terrain-textiel.

10 jaar garantie
Comfort+ heeft een onovertroffen vormvastheid en rekbaarheid. Dat betekent dat plooien voorkomen worden – zelfs 
na langdurig gebruik. Comfort+ is de beste microfiber stof op de markt en pluist gegarandeerd niet. Daarom geven 
we 10 jaar garantie tegen pilling en doorslijten bij normaal gebruik.

Gemakkelijk in onderhoud
Comfort+ heeft antistatische vezels aan de achterkant en is in hoge mate water- en olieafstotend en zodoende goed 
bestand tegen vuil en vlekken. Voor het behoud van het uiterlijk en de mooie kleur van de stof adviseren we het 
meubel zonodig voorzichtig te stofzuigen met een zacht mondstuk.

Balpen & cosmetica
Reinigen met spiritus.

Bloed
Bloed afwassen met koud water. Als dit niet helpt kan 
men een pH-neutraal afwasmiddel toevoegen.

Chocolade, vet & snoepgoed
Afwassen met lauw water met een pH-neutraal afwas-
middel.

Gras & groentes
Afwassen met lauw water eventueel met een pH-neu-
traal afwasmiddel.

Inkt
Verwijder zoveel mogelijk met vloeipapier. Reinigen met 
20% gedenatureerde alcohol. Hierna afwassen met wa-
ter met een pH-neutraal afwasmiddel.

Jam, stroop, vruchten & vruchtensap
Verwijder zoveel mogelijk met een lepel. Hierna afwas-
sen met lauw water met een pH-neutraal afwasmiddel.

Kauwgom
Afkoelen met ijsblokjes in een plastic zakje of een koe-
lelement en daarna afschrapen. Een eventuele rest kan 
men voorzichtig verwijderen met wasbenzine.

Koffie, thee & melk
Zoveel mogelijk verwijderen met vloeipapier. Afwassen 
met water met een pH-neutraal afwasmiddel.

Nagellak
Afdeppen met nagellakverwijderaar. Als de vlek niet ver-
dwijnt, aceton gebruiken.

Olie 
Strooi talkpoeder op de vlek en laat het intrekken. Af-
borstelen en voorzichtig afdeppen met een doek die 

Wasvoorschrift
Comfort+ is machinewasbaar tot 74°C. Max. krimp 2%. Comfort+ met brandwerende achterbekleding is machine-
wasbaar met een fijnwasprogramma op 40°C. De achterbekleding kan slechts enkele malen gewassen worden. Niet 
weken. Gebruik een pH-neutraal wasmiddel zonder chemische bleekmiddelen. (PH-waarde = 7). Wees spaarzaam 
in het gebruik. 

Let op of naden, ritssluitingen e.d. wasbaar zijn. Hangend drogen of in de droogtrommel bij lage temperatuur.  
Comfort+ kan worden gedesinfecteerd met ethanol.

Vlekken verwijderen
Een gouden regel: verwijder de vlek altijd zo snel mogelijk. De meeste soorten vlekken kan men verwijderen 
met lauw water eventueel met een pH-neutraal afwasmiddel. Vermeden moet worden dat het meubel door en door 
nat wordt. Gebruik alleen die methodes die genoemd worden in de vlekkengids. 

Gebruik altijd een schone, witte katoenen doek en gebruik steeds weinig reinigingsmiddel. 

Waarschuwing! Bij doorweken kunnen wasbenzine, aceton en dergelijke de onderliggende bekleding oplossen.

bevochtigd is met wasbenzine of spiritus.

Schoenpoets
Voorzichtig afdeppen met een doek die bevochtigd is 
met wasbenzine of spiritus.

Stearine
Strijk met een warm strijkijzer over absorberend papier. 
Reinigen met terpentine. Afdeppen met lauw water met 
een pH-neutraal afwasmiddel. Alternatief: zie kauwgom.

Urine
1 deel kleurloze azijn vermengen met 2 delen water.  
Gebruik een droge doek als onderlaag als u de vlek be- 
vochtigt. Verwijder het azijnmengsel door er afwisse-
lend een droge en een vochtige doek op te drukken. 

Verf
Op oliebasis: reinigen met terpentine en afdeppen met 
water met een pH-neutraal afwasmiddel.

Op waterbasis: afwassen met koud water met een pH-
neutraal afwasmiddel. 

Als de vlek oud is een vakman raadplegen.

Wijn & alcohol
Verwijder zoveel mogelijk met vloeipapier. Afwassen 
met water met een pH-neutraal afwasmiddel en reinigen 
met verdunde gedenatureerde alcohol.
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