
HARDNEKKIGE VLEKKEN - REINIGINGSVOORSCHRIFT VAN UW TAPIJT
Interfloor adviseert het gebruik van genoemde James producten

Wekelijks onderhoud 
Stofzuig tenminste 2x per week met een goede stofzuiger  
(onderdruk min. 160 millibar). Dit verlengt de levensduur  
van uw tapijt en stelt een grote onderhoudsbeurt uit. 

Groot onderhoud 
Laat uw tapijt eens per 2 à 5 jaar reinigen door een  
professioneel reinigingsbedrijf*. Of vaker wanneer de   
mate van vervuiling daartoe aanleiding geeft.
Z.o.z. voor geschikte James producten.

* Voor erkende reinigingsbedrijven raadpleeg Stichting Waarborg  

Tapijt & Meubelreiniging tel: 077-3270117 of zie www.swtm.nl

www.james.eu  
www.interfloor.nl

James Vlekkenwonder 
is een vlekverwijderaar 
voor vlekken zoals rode 
wijn, koffie, thee, fruit 
en bloed

James Vlekkenspray verwijderd vlekken op 
tapijt zoals kauwgom, schoensmeer, vet, verf,  
lijmresten, etc

James Water is een onder-  
houdsmiddel voor periodieke  

reiniging van uw tapijt & karpet

James producten voor tapijt: 
Volg voor verwijdering van hardnekkige en opgedroogde 
vlekken de instructie op van afgebeelde Vlekkenschijf g
(Voor wollen tapijt zie de gebruiksaanwijzing op de verpakking.)

https://www.james.eu/nl/vlekken-verwijderen
https://www.james.eu/nl/producten
http://www.swtm.nl/
https://www.james.eu/nl/vlekken-verwijderen
http://www.interfloor.nl/
http://www.interfloor.nl/
https://www.james.eu/nl/producten/james-vlekkenwonder.html
https://www.james.eu/nl/producten/james-vlekkenspray.html
https://www.james.eu/nl/producten/james-water.html


VERSE VLEKKEN -  REINIGINGSVOORSCHRIFT VAN UW TAPIJT
Een uniek persoonlijk onderhoudsadvies op maat? Zie www.james.eu

Vlekverwijdering
Niet alle bekende methoden, apparatuur en de vele reinigingsmiddelen 
zijn geschikt voor elk tapijt. Vermijd die middelen.

Eenvoudig/uniform advies
Reinig volgens een eenvoudig principe: 90% van  
alle verse vlekken zijn te verwijderen met water.  
De rest volgens de rechts afgebeelde James Vlekkenschijf g  
Gebruik nooit zeep!  
Heeft u vragen, bel de James Vlekkenlijn: 077-3278007

Vlekken dienen altijd direct te worden verwijderd.
Snel ingrijpen voorkomt veel narigheid en extra werk.
James producten zijn verkrijgbaar bij uw woninginrichter  
en via de website www.james.eu

Interfloor is niet verantwoordelijk voor gevolgen door 
(onjuist) gebruik van dit advies en aanbevolen producten.
 
TIP: Bewaar dit reinigings- en onderhoudsadvies bijv. 
in uw keukenkastje bij al uw schoonmaakartikelen.

James Cleansoft 
 is afgestemd op de speciale  

eigenschappen van wolgarens.

James Cleanmaster  
is een speciale reiniger  
voor grondig onderhoud  
van synthetisch tapijt.  

 

Zie ook: www.james.eu

Producten voor groot onderhoud: 
Middels sproei-extractie methode

http://www.interfloor.nl/
https://www.james.eu/nl/onderhoudsadvies/dealer/interfloor
http://www.interfloor.nl/interfloor-dealers/
https://www.james.eu/nl/producten
https://www.james.eu/nl/producten/james-cleanmaster.html
https://www.james.eu/nl/producten/james-cleansoft.html
https://www.james.eu/nl/producten/tapijt-karpet

