
VERZORGINGSTIPS VOOR UW BUREAUSTOEL
Om uw nieuwe bureaustoel lang mooi te houden, moet u hem 
regelmatig onderhouden en schoonmaken. Hier geven wij u 
enkele praktische tips voor de verzorging van uw bureaustoel 
en laten u zien hoe u leer, kunstleer en stof op de juiste manier 
behandelt en reinigt.

DE BASIS SCHOONMAAK
Kruimels, haar en pluis blijven na verloop van tijd vastzitten op 
uw bureaustoel en blijven vastzitten in alle barsten. Daarom 
moet u de oppervlakken en scheuren van de bureaustoel van 
tijd tot tijd stofzuigen (afhankelijk van de vervuilingsgraad ca. 
om de 3 maanden).

Gebruik de zuigslang van de stofzuiger met een geschikt 
opzetstuk

NEEM VOOR HET ONDERHOUD EN DE REINIGING VAN 
DE VERSCHILLENDE BEKLEDINGEN DE VOLGENDE 
AANWIJZINGEN IN ACHT:

LEER: ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN
Leder is zeer slijtvast en duurzaam. Daarom heeft de lederen 
bekleding ook speciale verzorging en reiniging nodig. Leer mag 
alleen met geschikte verzorgingsproducten uit de meubelhandel 
worden gereinigd. Over het algemeen moeten leren meubelen 
twee keer per jaar met een geschikt verzorgingsproduct 
worden behandeld om de soepelheid te behouden. Vermijd 
blootstelling aan zonlicht en hitte (bijv. niet direct voor de 
verwarming plaatsen) zodat het leer niet vervaagt en broos 
wordt. Stofzuig het deksel eerst met een stofzuiger.

Veeg alle oppervlakken grondig schoon en veeg ze af met een 
warme, vochtige doek. Gebruik voor zware vervuilingen een 
speciale vlekverwijderaar voor leer. Om het leer lange tijd soepel 
te houden, raden wij u aan de oppervlakken te behandelen met 
leerverzorgingsmelk, die u gelijkmatig met een doek op het leer 
aanbrengt en aan het werk laat. De kleur van de leren stoel zal 
dan weer intenser schijnen.

Daarna kunt u het leer met een speciale crème tegen het 
binnendringen van vocht doordrenken.



IMITATIELEDER: ONDERHOUD EN REINIGING
Over het algemeen is imitatieleer zeer onderhoudsvriendelijk. 
Het slijt echter sneller dan echt leer en kan na verloop van tijd 
uitdrogen en barsten.

Kunstleder a.u.b. nooit met agressieve reinigingsmiddelen, 
oplosmiddelen of schuurmiddelen reinigen.

Lichtere vlekken kunnen meestal worden verwijderd met een 
vochtige doek en cirkelvormige bewegingen. Voor dikkere of 
gedroogde vlekken moet u wat afwasmiddel aan het water 
toevoegen en het vuil met een zachte borstel en weinig druk 
behandelen. Dep vervolgens vochtige plekken droog met een 
beetje keukenpapier.

Om uitdroging van uw imitatieleerhoes te voorkomen, kunt u 
deze besproeien met een impregneerspray en zo het oppervlak 
afsluiten tegen het binnendringen van vuil.
Als er echter al enkele scheuren in het imitatieleer zichtbaar zijn, 
kunt u deze met een speciaal imitatieleerverzorgingsproduct 
behandelen.

N. B.: Nooit met olieachtige lotions op kunstleer werken. Alleen 
een vette film zou zich op het oppervlak vormen en in het ergste 
geval het imitatieleer aantasten.

STOF: ONDERHOUD EN HET SCHOONMAKEN
Met stof beklede bureaustoelen moeten 2-3 keer per jaar 
zorgvuldig worden gereinigd.

Vuil, stof en zweet dringen vaak door de stoffen bekleding 
heen. Het meeste vuil kan eenvoudig worden verwijderd met 
een stofzuiger. Afneembare stoffen afdekkingen kunnen in de 
meeste gevallen ook in de wasmachine gereinigd worden.

Zware vervuilingen en vlekken kunnen met een geschikt 
reinigingsmiddel, bijv. natriumbicarbonaat, worden verwijderd.

Natriumbicarbonaat verwijdert onaangename geuren, is 
reukloos en goedkoop. Wrijf het natriumhydroxide met 
een spons gelijkmatig over het oppervlak van de stof en 
laat het enkele uren inwerken. Verwijder vervolgens het 
natriumhydroxide met een doek en stofzuig de resten weg. 
Voor zwaardere vervuiling soda met wat water mengen en dit 
mengsel enige tijd laten inwerken. Verwijder vervolgens de 
pasta en de vlek had moeten zijn verdwenen.


