Meubilair

Armaturen
Gordijnen en vitrages
Harde vloeren
Lamellen en jaloezieën
Meubilair
Plafond en wand
Tapijt
Schoonloopmatten

Meubilair
Een regelmatige reiniging gecombineerd met preventief onderhoud draagt voor
een groot deel bij aan de levensduur van uw zitmeubelen. Meubilair wordt bij

intensief gebruik vanzelfsprekend vervuild. Niet alle vervuiling is door middel van
stofzuigen te verwijderen. Een reinigingsbeurt zorgt er voor dat hardnekkige

vlekken verwijderd worden, waardoor uw meubels er weer schoon en fris uitzien.

Milieuvriendelijk reinigen en desinfecteren
REO reinigt en desinfecteert meubelstof met behulp van een sproeiextractiesysteem. Deze
speciale en intensieve reinigingsmethodiek wordt toegepast op basis van een diepte

reiniging met water in combinatie met een milieuvriendelijke cleaner. Door een volledig
gecontroleerd vloeistoftransport en de mogelijkheid de waterstroom in te stellen op de
dikte van de te reinigen meubelstof wordt de vulling (onder de meubelstof) niet nat,

waardoor verpulveren en een buitensporige groei van micro-organisme wordt voorkomen.

Werkwijze
Door de druk van de hydratatie trekken minuscule waterdruppeltjes diep in de stoffen

bekleding van uw zitmeubel waar ze vuil- en stofresten oplossen. Na opzuiging van het

water, samen met het losgekomen vuil, is uw zitmeubel praktisch handdroog. Afhankelijk

van het type meubel varieert de droogtijd na het reinigen van één tot enkele uren. Om die
reden wordt de reiniging in de meeste gevallen ter plaatse uitgevoerd.

Bescherming tegen vlekken
De meubels kunnen na reiniging opnieuw geïmpregneerd worden, zodat de meubels in de
toekomst eenvoudiger schoon te houden zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Reoseal.
Reoseal is een impregneermiddel dat meubelstoffen beschermt tegen vlekken. Door een

behandeling met Reoseal wordt als het ware een onzichtbaar film om elke vezel gelegd. De
zekerheid dat vlekken geen vat krijgen op uw zitmeubel.

Onderhoud van leder
Net als bij meubelstoffen worden ook de eigenschappen van lederen meubelen in

hoofdzaak bepaald, door het al dan niet aanwezig zijn van een beschermlaag. Bij leder

zonder beschermlaag, laat een druppel water al een donkere vlek achter. Het leder zuigt

het water namelijk direct op. Bij leder soorten met een beschermlaag, laat het gebruik op
den duur zijn sporen na. Bijvoorbeeld door transpiratie, vuil, vet en kleurstoffen uit

kleding. Goed onderhoud en een juiste behandeling verhogen de levensduur van het
lederen zitmeubel.
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