MONTIS

stof

EIGENSCHAPPEN
De stoffen die Montis in haar collectie heeft, zijn zorgvuldig
gekozen en speciaal voor ons geweven en geverfd
zodat ze uniek kunnen combineren met alle leersoorten
van Montis. Alle stoffen zijn getest op eigenschappen
als lichtechtheid en slijtvastheid, eigenschappen die
de kwaliteit van de stof bepalen.
ONDERHOUD ALGEMEEN
Plaats het meubel nooit in direct zonlicht, stoffen kunnen
hierdoor verkleuren.
• Gespen van schoenen, riemen en huisdieren kunnen
zorgen voor halen in de bekleding. Kijk hier mee uit.
Mocht de bekleding toch beschadigd zijn, stop
het haakje dan terug. De bekleding beschadigt hier
zo min mogelijk mee.
• Een stof kan gestofzuigd worden. Als een kussen
gestofzuigd wordt, kan de vulling van het kussen
aangetast worden. Het is daarom het beste om
de kussens op te schudden of om de hoes van
de kussens af te halen voordat deze gestofzuigd wordt.
• Kleding met een donkere wassing, bijvoorveeld
jeansstof, kan afgeven op de stoffering. Gelieve
hiermee uit te kijken.
CHENILLE
Wanneer chenille-garens zijn verwerkt in een weefstof
geeft dit een rijke, volle uitstraling. Bij nieuwe chenillestoffen zullen de gesneden pooltjes vrijwel rechtop staan
en veel licht absorberen. We zien een mooie volle tint.
Door de invloed van lichaamswarmte, -druk, -vochtigheid
en luchtvochtigheid kan de stof gaan pletten en kunnen
zichtbare veranderingen in de chenille stand plaatsvinden
door enigszins naar één richting te gaan ombuigen, ook wel
“zitspiegel” genoemd. Afhankelijk van de hoeveelheid,
de grondstof en de lengte van de haartjes, doet dit effect
van “zitspiegel” zich in meer of mindere mate voor. Het is
een optisch effect en een karakteristieke materiaaleigenschap
die de chenille stof laat leven en niet als diskwalificatie van
de kwaliteit beschouwd dient te worden.
Aangeraden wordt om NIET schoon te maken met water.
Stofzuigen op lage kracht met het borstelopzetstuk en zacht
borstelen is toegestaan.

Montis adviseert de onderhoudsproducten van
LCK voor het onderhoud van uw meubel.
www.montis-careproducts.nl

