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Tapijt wordt over het algemeen met veel zorg uitgekozen. Maar als het eenmaal is geïnstalleerd is het ook de
bedoeling dat er zo lang mogelijk genoten kan worden van je mooie creatie. Het tapijt dat Studio Wae voor haar
ontwerpen gebruikt is afkomstig uit de reststromen van tapijtfabrikanten. Hierdoor kunnen er weef- of kleurfoutjes in
de tegel zitten. Desondanks blijft ons tapijt van hoogwaardige kwaliteit. Al ons tapijt is afkomstig van de welbekende
tapijtfabrikanten Interface en Desso-Tarket. Goed onderhoud zorgt voor een langere levensduur en behoud van een
mooie uitstraling. En dat is nu net wat wij ook belangrijk vinden. Onze tapijten zijn modulair, een groot voordeel, want
wanneer een vlek niet meer te reinigen is, kan de tegel worden vervangen door een andere. Desalniettemin geven wij
graag een aantal onderhoudstips mee, zodat weggooien zoveel mogelijk voorkomen kan worden.

STOFZUIGEN

Haal de handdoek pas weg als hij is opgedroogd.

Dagelijks stofzuigen zorgt ervoor dat de pool van het

Herhaal dit net zo vaak totdat de handdoek niet meer

tapijt weer oplicht en daarnaast voorkomt het dat

verkleurt. Laat de vlek rustig aan de lucht drogen (gebruik

ingelopen zand kan gaan schuren en de vezels

geen föhn om het proces te versnellen). Bij moeilijk

beschadigt. Een stofzuiger met fijnstoffilter (bijv een

verwijderbare vlekken als koffie, thee en vruchtensap kun

hepafilter) of een dubbelwandige stofzak, is een aanrader.

je na bovenstaande reiniging een aanbevolen reinigings-

Het fijnstoffilter zorgt ervoor dat het overgrote deel van de

middel gebruiken. Volg hiervoor de gebruiksaanwijzing

stofuitstoot in de stofzuiger wordt tegengehouden.

van het middel. Vlekken op oliebasis kunnen met een

Zware staande stofzuigers met een borstelwerking en

specifieke vlekkenverwijderaar worden behandeld.

voldoende zuigkracht worden aanbevolen. Tapijtrollers

Test dit vooral eerst op een onopvallend stukje tapijt uit.

nemen het vuil aan de oppervlakte wel op, maar
verwijderen niet het vuil dat zich tussen de garen
omlaag heeft gewerkt.

VLEKKEN

PREVENTIEF
Ook preventief kun je maatregelen nemen om je tapijt te
beschermen. Verreweg het grootste deel van het vuil komt
van buitenaf. Schoonloopmatten bij de toegangsplek

Voor vlekken geldt dat ze zo spoedig mogelijk moeten

kunnen het eerste vuil tegenhouden. Met stofzuigen

worden behandeld om een blijvende plek in het tapijt te

voorkom je het transport van vuil naar andere ruimtes.

voorkomen. Ga niet wrijven op de plek, maar werk vanuit
de randen van de vlek naar binnen. Leg een natte, met
koud water gespoelde en uitgewrongen handdoek op

PERIODIEK

de plek. Maak de plek niet tè nat, ga niet wrijven,

Voor periodiek onderhoud raden wij kristallisatie en

slechts een beetje deppen.

waterextractie aan.

