
GROTE SCHOONMAAK

Jij wilt natuurlijk zo lang mogelijk kunnen genieten van je Pergola zonwering/overkapping.
Daarom adviseren we je het doek en de aluminium proelen twee keer per jaar schoon te 
maken. In het stappenplan hieronder laten we zien hoe je dat kunt doen. Vanzelfsprekend 
kan je het grote onderhoud ook door ons laten uitvoeren. Neem contact op via:
E: service@zonenscherm.nl 
TT: 085 - 485 83 50.
W: www.zonenscherm.nl

WAT HEB JE NODIG? CONTROLEER OOK:

Onze producten vergen weinig onderhoud en hebben een 
lange levensduur. Indien er onverhoopt toch een mankement
aan het product is ontstaan neem dan direct contact met ons
op. Controleer je product voorafgaand aan de schoonmaak op
de staat van onderstaande punten:

- - Doek
- Aluminium proelen
- Vervorming van het product
- Afwijkend geluid bij openen/sluiten

Tips!
Kijk voordat je start met het reinigen eerst even naar buiten.
Staat er een felle zon? Stel dan het schoonmaken nog even uit.
TTen eerste omdat het veel te lekker weer is om schoon te
maken. Ten tweede omdat het te snel opdrogen van zeepwater
vlekken kan achterlaten op het doek. 
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SCHOONMAKEN: DOEKEN

Vanzelfsprekend kan je het grote onderhoud ook door ons laten uitvoeren.
Neem contact op met onze klantenservice via: service@zonenscherm.nl 
of bel ons op: 085 - 485 83 50.

STAP 1                                                  STAP 2                                                 STAP 3

SCHOONMAKEN: ALUMINIUM

STAP 1                                                       STAP 2                                                 STAP 3

Onderdelen smeren
Kunststof geleidings-
blokken, rubbers en de
aluminium geleidings-
proelen kun je voorzien
van een droogsmeer-
middemiddel, zoals siliconen-
spray.

Scharnierende delen
Voorzie scharnierende 
delen van het aluminium
van droogsmeermiddel.
Verwijder resten van het
droogsmeermiddel 
zzorgvuldig om te voor-
komen dat er vlekken
in het doek kunnen
ontstaan.
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Vuil verwijderen
Kleine vlekken en los vuil
kun je gemakkelijk ver-
wijderen met een borstel. 

Zon en Scherm
Neem bij inke vervuiling
en grote vlekken contact 
op met Zon en Scherm. 
Zo weet je zeker dat de 
kwaliteit van het doek
behouden blijbehouden blijft.

Impregneren
Het is belangrijk dat je
jouw zonwering na een
schoonmaakbeurt op-
nieuw laat impregneren
door Zon en Scherm. 
HHierdoor voorkom je 
problemen als doorlekken
en schimmelvorming. 

Aluminium schoonmaken
Maak het aluminium 
schoon met lauw water
en een schoonmaak-
product met een 
PH-waarde lager dan 7,5.
VVermijd schuursponsjes 
en hogedrukreinigers om
te voorkomen dat de lak 
wordt aangetast. 


