Om teleurstellingen te voorkomen, die na een foutieve wasbehandeling kunnen ontstaan,
geven wij u onderstaand gaarne enkele richtlijnen met betrekking tot de reiniging van
gordijnen, inbetweens en vitrages.
Textielbehandelingssymbolen

Beperkt programma max 40°C
Niet wassen
Niet bleken
Niet in droogtrommel
Max. 110°C
Niet strijken
Mild proces professionele reiniging
Niet chemisch reinigen
Om de beste resultaten bij het reinigen van gordijnen, inbetweens en vitrages te bereiken,
adviseren wij u in de meeste gevallen een CHEMISCHE BEHANDELING. Er zijn echter
gordijnen die juist niet chemisch gereinigd mogen worden, dit wordt altijd aangegeven door
de behandelingssymbolen. Over het algemeen behouden bij chemisch reinigen de
kleurstoffen goed hun echtheid, wordt de greep van de stof zo weinig mogelijk aangetast en
wordt eventuele krimp tot een minimum beperkt.
Indien de gordijnen, inbetweens of vitrages toch zelf gewassen worden, dit mag alleen als dit
wordt aangegeven volgens de behandelingsymbolen, dienen de volgende regels in acht te
worden genomen: (Let op! De meeste huishoudwasmachines hebben te beperkte
trommelinhoud)
1. Ruim sop in teil of bad (niet in sop laten staan). Bij machinewas trommel maximaal tot
2/3 vullen om grote wrijving van de stof met de wastrommel te voorkomen, wat
wrijfvlekken kan veroorzaken;
2. Maximale temperatuur volgens wasinstructie;
3. Niet wringen en boenen;
4. Nat ophangen;
5. Om verkleuring bij het wassen te voorkomen raden wij een bont of liever nog een
fijnwasmiddel aan, zonder optisch wit of bleekmiddel;
6. Houdt er rekening mee dat een eventuele krimp tot 3% acceptabel is.
7. Niet centrifugeren.

Klachten op stoffen die niet volgens de behandelingsinstructie zijn gereinigd, kunnen wij niet
in behandeling nemen.
Indien u zelf gaat wassen spreekt het voor zich, dat u voor de behandeling de haken dient te
verwijderen. Licht gekleurde stoffen dienen bijtijds gereinigd te worden, aangezien deze
eerder optisch vuil zijn.
Let op stoffen die voorzien zijn van een Pufprint (rubberachtige print). Deze stoffen mogen
alleen indirect gestreken worden, om vervorming te voorkomen. Bijvoorbeeld d.m.v. een lap
tussen de strijkbout en de stof.
Wasvoorschriften voor gordijnstoffen
Indien de gordijnen zelf gewassen mogen worden, dient het volgende in acht te worden
genomen:


Sommige stoffen moeten na het wassen gestreken worden, als dit mag volgens de
behandelingssymbolen.



Wees uiterst voorzichtig met stoomstrijken.

Wasvoorschriften voor vouwgordijnen
Voor het reinigen van een vouwgordijn kunnen de wasinstructies van de stof worden
gehanteerd. U dient bij het reinigen van het vouwgordijn als volgt te handelen:


Maak de optrekkoorden aan de achterzijde van het product los.



Verwijder vervolgens de koorden, haal deze door de oogjes.



Haal de stof van het klittenband los.



Verwijder, indien aanwezig, de baleinen en was het doek volgens het wasvoorschrift

Wasvoorschriften voor inbetweens
De meeste inbetweens kunnen heel goed zelf gewassen worden, als dit wordt aangegeven
door de behandelingssymbolen. Indien de inbetweens zelf gewassen mogen worden, dient
het volgende in acht te worden genomen:


De meeste stoffen moeten na het wassen gestreken worden, als dit mag volgens de
behandelingssymbolen.



Wees uiterst voorzichtig met stoomstrijken.

Wasvoorschriften voor vitrages
De meeste vitrages bestaan voor 100% uit polyester, daarom kunnen ze goed gewassen
worden. Een voordeel van polyester is namelijk dat het nagenoeg niet kreukt en krimpt.


Als volgens de behandelingssymbolen wordt aangegeven dat de vitrage met de hand
gewassen moet worden, kan dat het beste in ruim water van maximaal 30°C worden
gedaan.



Als volgens de behandelingssymbolen wordt aangegeven dat de vitrage in de
wasmachine mag worden gewassen, raden wij aan een waszak (bijvoorbeeld
eensloop) te gebruiken, om schuurplekken te voorkomen.



Niet centrifugeren

Veloursgordijnen
Veloursgordijnen mogen niet zelf gewassen worden; nevelen mag wel. Als uw
veloursgordijnen gekreukeld of geplet zijn, kunt u ze nevelen met een plantenspuit, daarna
moet u de gordijnen gesloten houden tot ze droog zijn. Wij adviseren gordijnkwasten of
gordijnstangen om de gordijnen zo lang mogelijk mooi te houden.

