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www.interfloor.nl

Wekelijks onderhoud 
Stofzuig tenminste 2x per week met een goede stofzuiger  
(onderdruk min. 160 millibar). Dit verlengt de levensduur  
van uw tapijt en stelt een grote onderhoudsbeurt uit. 

Groot onderhoud 
Laat uw tapijt eens per 2 à 5 jaar reinigen door een  
professioneel reinigingsbedrijf*. Of vaker wanneer de   
mate van vervuiling daartoe aanleiding geeft.
* Voor erkende reinigingsbedrijven raadpleeg www.james.eu

Hardnekkige vlekken 
Volg de instructie op van afgebeelde ‘James Vlekkenschijf’ g 
z.o.z. voor de betreffende James producten, instructies  
en de vlekkenschijf voor verse vlekken. 

Tip: bewaar dit reinigings- en onderhoudsadvies bijv.  
in uw keukenkastje bij uw schoonmaakmiddelen.

Interfloor is niet verantwoordelijk voor de gevolgen door 

(onjuist) gebruik van dit advies en aanbevolen producten.

Interfloor adviseert het gebruik van genoemde James producten

HARDNEKKIGE VLEKKEN - REINIGINGSVOORSCHRIFT VAN UW TAPIJT

< James Cleansoft  
is afgestemd op de speciale  

eigenschappen van wol garens

James Cleanmaster is een  
speciale reiniger voor grondig  

  onderhoud van synthetisch tapijt >  
 

Zie voor persoonlijk advies  
op maat: www.james.eu 

Producten voor groot onderhoud: 
Middels sproei-extractie methode

https://www.james.eu/nl/contact
https://www.james.eu/nl/
https://james.eu/nl/onderhoudsadvies/dealer/interfloor
https://www.interfloor.nl
https://www.james.eu/nl/producten/james-cleanmaster.html
https://www.james.eu/nl/producten/james-cleansoft.html
https://www.interfloor.nl/tapijtverzorging-onderhoud-vlekken/
https://www.interfloor.nl/
https://www.james.eu/nl/


James Vlekkenwonder
is een vlekverwijderaar 
voor vlekken zoals rode 
wijn, koffi e, thee, fruit 
en bloed

James Vlekkenspray verwijderd vlekken op 
tapijt zoals kauwgom, schoensmeer, vet, verf, 
lijmresten, etc

James Water is een onder- 
houdsmiddel voor periodieke 

reiniging van uw tapijt & karpet

www.james.eu 
www.interfl oor.nl

Producten voor vlekverwijdering:
Verkrijgbaar bij uw woninginrichter en via www.james.eu

Vlekverwijdering
Vloerbedekking laat zich uitstekend reinigen waarbij het direct verwijderen 
van vlekken de voorkeur heeft, dit voorkomt daarnaast extra werk. 
90% van alle verse vlekken zijn te verwijderen met water. 
Voor overige vlekken geldt dat de toepassing van het juiste 
reinigingsproduct uitermate belangrijk is voor het succes van de
reiniging, evenals de methode waarop dit middel wordt ingezet. 

Volg de instructie op van afgebeelde ‘James Vlekkenschijf’ g
(z.o.z. voor hardnekkige vlekken) of maak gebruik van een
persoonlijk onderhoudsadvies op maat speciaal voor uw 
Interfl oor tapijtkwaliteit: www.james.eu

Heeft u vragen? Bel de ‘James Vlekkenlijn’: 077-3278007

Een uniek persoonlijk onderhoudsadvies op maat? Zie www.james.eu

VERSE VLEKKEN - REINIGINGSVOORSCHRIFT VAN UW TAPIJT

https://www.james.eu/nl/
https://james.eu/nl/onderhoudsadvies/dealer/interfloor
https://james.eu/nl/onderhoudsadvies/dealer/interfloor
https://www.interfloor.nl
https://www.james.eu/nl/producten/james-water.html
https://www.james.eu/nl/producten/james-vlekkenwonder.html
https://www.james.eu/nl/producten/james-vlekkenspray.html
https://www.james.eu/nl/producten/tapijt-karpet
https://www.interfloor.nl/interfloor-dealers/
https://www.interfloor.nl/tapijtverzorging-onderhoud-vlekken/
https://www.interfloor.nl/
https://www.james.eu/nl/



