
GROTE SCHOONMAAK

Jij wilt natuurlijk zo lang mogelijk kunnen genieten van je nieuwe product(en). Je zult 
daarom het product regelmatig schoon moeten maken. We raden je aan dit maandelijks
te doen, zodat zeer grondige reiniging van jouw raamdecoratie voorkomen kan worden. 
Jouw raamdecoratie bevat namelijk een beschermlaag die zorgt voor stevigheid en duur-
zaamheid van het product. Door het product te schrobben kan de beschermlaag worden 
aangetasaangetast. Vanzelfsprekend kan je bij ons terecht voor service, neem hiervoor contact op 
met onze klantenservice:
E: service@zonenscherm.nl 
T: 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:

-- Vervorming van het product
- Afwijkend geluid bij openen/sluiten

Gebruikershandleiding Rolgordijnen

LAUW WATER
(MAXIMAAL 35°C)

ZACHTE DOEK



SCHOONMAKEN: ROLGORDIJNEN

Vanzelfsprekend kan je bij vragen of service terecht bij Zon en Scherm.
Neem contact op met onze klantenservice via: service@zonenscherm.nl 
of bel ons op: 085 - 485 83 50.

STAP 1                                                  STAP 2                                                 STAP 3

CHILD SAFETY

Gebruikershandleiding Rolgordijnen

Stof verwijderen
Rolgordijnen houd je 
gemakkelijk stofvrij
met een plumeau of een 
(niet-statische) doek.

Vlekken verwijderen
Indien er vlekken zitten op
het rolgordijn kun je deze 
reinigen met een spons of
doek in combinatie met 
lauw water. Wees voor-
ziczichtig met boenen of 
wrijven. De stof is erg 
kwetsbaar.

Let op 
Sommige stoffen zijn uit-
gevoerd met een extra 
beschermingslaag. Deze
doeken mogen niet nat 
worden gemaakt. Twijfel 
je je over schoonmaken? 
Check het bij ons.

Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen en constant bezig deze te ontdek-
ken. Hierdoor kunnen de meest simpele meubelstukken en huishoudelijke artikelen al een 
potentieel gevaar voor ze vormen, zo ook de koorden en kettingen van raamdecoratie en 
raambekleding. Kindveiligheid is een belangrijk thema en nemen wij dan ook zeer serieus! 
Jouw product is geheel afgestemd op de normen gesteld door de Europese Commissie. 
Deze stelt scherpe veiligheidsvoorschriften voor raamdecoratie om de risico’s op verwurging
of iof inwendige verstikking uit te sluiten. De bestaande Europese CEN Norm EN 13120 is her-
zien en er zijn twee normen toegevoegd: EN 16433 en EN 16434.  


