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Produkt- og vedligeholdelsesinformation om afpassede Modern Art-tæpper 
 
Tillykke med købet af dit nye FLETCO-tæppe. 
 
Du har valgt et dansk kvalitetsprodukt, som ikke alene er slidstærkt, men også let at vedligeholde 
takket være de højkvalitative materialer, det er fremstillet af. 
 
Støvsugning 
Til daglig vedligeholdelse anbefaler vi at du bruger en kraftig støvsuger. For at undgå at ødelægge 
strukturen af tæppet, skal du bruge et glat mundstykke. Hvis din støvsuger har roterende børster 
skal dette slås fra.  
 
Fjern pletter med det samme - følg nogle enkle råd: 

 BRUG ALTID kun en ren fnugfri klud, gerne frotté eller mikrofiber, og danskvand eller lunkent 
vand til at fjerne pletter. 

 ARBEJD ALTID UDEFRA og ind i pletten, så undgår du at tvære pletten ud, så den bliver 
større. 

 SKRAB HURTIGST muligt pletter fra tyktflydende eller faste stoffer af med en kniv, før du 
bruger en ren klud med danskvand eller lunkent vand. 

 STØVSUG ALT DET LØSE VÆK ved en indtørret plet, før du behandler med danskvand eller 
lunkent vand. 

 SUG ALTID FØRST så meget som muligt af spildte væsker op med en ren serviet eller klud. 
 
Mange pletter kræver en speciel behandling eller teknik 
For at sikre et godt resultat, og især ved større pletter, anbefaler vi, at du kontakter CarpetCare på 
carpetcare.dk. Det er vigtigt, at du oplyser, om du eller andre allerede har forsøgt at fjerne pletten 
og hvilke midler, du har anvendt. 
 
Du vil få års glæde af dit tæppe, hvis du blot følger disse instruktioner:  
Dit tæppe leveres med en innovativ bagside som har fremragende anti-slip egenskaber, som gør 
det særdeles velegnet til alle glatte gulvflader, såsom trægulve, keramiske fliser, laminat og PVC.  
Sørg for at undergulvet og tæppet ikke er støvet, hvilket vil reducere anti-slip egenskaberne 
betydeligt.  
 
Tæppet tåler ikke at blive maskinvasket. 
 
Hvis dit gulv er nylakeret, skal du følge lakproducentens anvisninger for at undgå uheldige 
reaktioner med tæppets bagside. Dette gælder også specielle rensemidler til de forskellige typer 
hårde gulve. 
 
Din lokale forhandler rådgiver gerne, hvis du har yderligere spørgsmål. 
 
Vi håber, du får glæde af dit nye FLETCO-tæppe. 
 
FLETCO-teamet 
 

 


