
Gefeliciteerd met uw 
nieuwe meubel met stof van Gabriel 
De stof op uw meubel is gemaakt van polyester of Trevira CS die bijzonder gemakkelijk te 
onderhouden zijn, en waarop vlekken eenvoudig en probleemloos zijn weg te werken.

10 jaar garantie
Meubelstof van Gabriel is uw garantie voor hoge kwaliteit en duurzaamheid, en wij bieden u 10 jaar garantie tegen 
doorslijten bij normaal gebruik. De meest milieuvriendelijke productieprocessen zorgen er voor dat u ook een gezond 
en duurzaam product krijgt.  

Eenvoudig te onderhouden
Om de mooie kleur van de stof te bewaren raden wij aan dat u uw meubel regelmatig (het liefst elke week) met een 
zacht mondstuk stofzuigt.

Wasaanwijzing
Polyester en Trevira CS kunnen tot zelfs 40/60°C worden gewassen, met de hand of op het fijne wasprogramma van 
de wasmachine. Max. krimp 5%.

Vermijd weken en gebruik een pH-neutraal wasmiddel zonder chemische bleekmiddelen (pH-waarde = 7). Gebruik 
alleen kleine hoeveelheden wasmiddel. Let erop of naden, ritsen e.d. bestand zijn tegen wassen. Volg hier het advies 
van de meubelproducent. Drogen door ophangen verdient de voorkeur, maar de stof kan ook in de droogtrommel op 

lage temperatuur worden gedroogd.

Goed om te weten bij vlekken verwijderen
• Een gulden regel: verwijder de vlek altijd zo snel mogelijk – voordat deze in de vezels trekt.
• De meeste soorten vlekken zijn te verwijderen met lauw water en eventueel een pH-neutraal afwasmiddel. 
• Vermijd doordrenken omdat dit het materiaal onder de stof kan beschadigen.
• Wrijf nooit hard om een plek te verwijderen.
• Gebruik alleen de reinigingsmethodes die in de vlekkengids staan. 
• Gebruik altijd een schone, witte, katoenen doek en gebruik alleen kleine hoeveelheden reinigingsmiddel.
•  Waarschuwing! Wasbenzine/aceton e.d. kunnen schuim oplossen als het wordt doordrenkt. Pas op met open vuur 

in verband met brandgevaar.  Gevaarlijk bij inademen. Volg de aanwijzingen van de leverancier van het product.

U doet als volgt
• Zuig eerst zoveel mogelijk vocht op met keukenrol zonder kleur of een theedoek.
• Als de plek is ingedroogd probeer dan zo veel mogelijk met de stofzuiger te verwijderen.
• Wrijf voorzichtig met een schone, witte doek over de plek.
•  Druk een droge theedoek of keukenrol zonder kleur op de stof als deze nat wordt gemaakt, zodat vocht en vuil 

worden opgezogen.
• Gebruik bij de laatste keer wassen schoon water zonder zeep.

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 
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 (pas op dat de polyester niet smelt bij te hoge 
temperatuur). 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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