SERVICE GOED.
ALLES GOED.

BEZOEK
ONS:
FLECKEN
PORTAL.DE

De vlekverwijdering heeft niet tot
het gewenste resultaat geleid?
Onze servicemonteur komt ook
graag bij u thuis.
Contacteer ons, wij zijn er voor u:

Telefoon: +31 58 2880755
Telefax: +31 58 2887500
benelux@pos-sg.com
www.pos-sg.com

ZO IS DE VLEK
SNEL WEG.

POS SERVICE GROUP
DE PROFESSIONALS VOOR
REPARATIE EN REINIGING.

CHOCOLADE

GEDROOGD BLOED

NAGELLAK

Gestoffeerde meubels zijn meubels om te gebruiken
en zijn daardoor ook voortdurend blootgesteld aan
vlekken. Vele vlekken zijn echter van de hardnekkige soort en laten zich niet zo eenvoudig verwijderen. Wij geven u in onze vlekkenraadgever nuttige
tips, hoe u de bestaande vlekken uit meubels en
tapijten effectief kunt verwijderen.

1. Verwijder de chocoladeresten volledig

1. Gebruik een oplossing van koud,
gedestilleerd water en een ﬁjnwasmiddel

1. Gebruik voor de reiniging een beetje
wasbenzine

2. De oplossing met een doek op de vlek
wrijven en de verontreiniging afdeppen

2. Dep de vlek daarmee meermaals van
buiten naar binnen weg

KOFFIEVLEKKEN

RODE WIJN

VILTSTIFT

1. De vlek met een oplossing tot ong. 30°
opwarmen, verwarmen, gedestilleerd water
en een ﬁjn ﬁjnwasmiddel afdeppen

1. Besprenkelt u de vlek als eerste met
keukenzout

1. De vlek met in wasbenzine gedrenkte
wattenstaafjes voorzichtig afdeppen

2. Dep nu met een vochtige doek
met gedestilleerd water na

2. Meng nu in gelijke delen azijn en alcohol

2. Indien nodig wordt een nareiniging met
wasbenzine aanbevolen

2. Veeg de plaatsen met wasbenzine
af of
3. Gebruik een oplossing verwarmd tot ong.
30°, gedestilleerd water en een
ﬁjnwasmiddel

3. Daarna reinigt u de plaats met een
oplossing verwarmd tot ong. 30°,
gedestilleerd water en een ﬁjnwasmiddel

3. Indien nodig, kunt u de plaats met
wasbenzine nareinigen

3. Behandel het vervuilde oppervlak met de
azijn-alcoholoplossing

De vlekverwijdering heeft niet het gewenste resultaat? Dan bevelen wij u ons professionele reinigingsmiddel aan. Met de promotiecode ontvangt u
in onze online shop 5% korting op onze reinigingsmiddelen-assortiment.
www.pos-sg.com/shop
COUPON
CODE
POS_SG
Andere vlekkentips ook online onder:
www.fleckenportal.de

MEER
INFORMATIE
ONDER:
POS-SG.COM

POS SERVICE GROUP:
DE PROFESSIONELE PITSTOP
VOOR GESTOFFEERDE
MEUBELEN.
Laat uw plezier van uw mooie meubelen door niets
wegnemen. Wij zijn uw pitstop voor vuil en vlekken en repareren schade aan bekleding, mechaniek en frame. Van motorschade tot framebreuk –
wij repareren alles.
Wij maken van iets „oud“ in korte tijd weer „als nieuw“.
Voordelig en heel gemakkelijk bij u op locatie.
Onze servicetechnici zijn zeer ervaren professionals, die bijna alle reparaties bij u thuis uitvoeren.
24
Meer dan
4,2 miljoen
tevreden
klanten

Snelle &
flexibele
afspraken
voor bezoek

Comfortabel
bij u
thuis

WIJ ZIJN DE PROFS VOOR
Uw problemen met de sofa, fauteuil, stoel:

bijv. zachte stoffering, open naden, brandgaten,
scheuren in bekleding, kapotte elektriciteit in een
relaxfauteuil, vervuiling & vlekken ...
Onze oplossingen:

Opvullen, naaien & gedeeltelijk overtrekken,
professionele reiniging, reparatie aan frames,
omruiling van elektrische onderdelen ...
Daarnaast zijn wij ook uw betrouwbare
partner op het gebied van het interieur:

Houten oppervlakken, autostoelen,
vloeren en nog veel meer.

2 JAAR
GARANTIE

WIJ TILLEN UW MEUBELS
NAAR EEN HOGER
NIVEAU.
Kostenloze en vrijblijvende offertes
Snelle afspraken, binnen 7–10 werkdagen
	Op locatie reparatie/reiniging, comfortabel bij u thuis
Heeft u onze hulp nodig? Dan belt u ons toch gewoon
op of stuurt ons een e-mail. Wij sturen u graag een
vrijblijvende offerte of maken een afspraak met onze
servicemonteur in uw omgeving. Neem dan contact
met ons op:
BeNeLux: +31 58 2880755
Duitsland: +49 2638 921780
Oostenrijk: +43 158 19226
Zwitserland: +41 61 6413630
benelux@pos-sg.com
www.pos-sg.com

