
 

3 JAAR BESCHERMING + VLEKKENSERVICE 

iProteqt: 3 jaar Bescherming tegen vlekken 

Uw nieuwe meubel gegarandeerd goed beschermen tegen vlekken en drie jaar lang gratis professionele hulp aan huis in het geval van 

vlekken en eventuele andere problemen? Kies dan voor deze iProteqt service. U ontvangt samen met uw nieuwe zitmeubel ook een 

complete verzorgingsset om uw nieuwe meubel in topconditie te houden. Dé ideale manier om uw nieuwe zitmeubel zelf goed te 

beschermen tegen vlekken mét 3 jaar service en garantie. 

Gratis Professionele Vlekkenservice aan huis 

Ontstaat er toch een vlek afkomstig van voedingsmiddelen of dranken zoals bijvoorbeeld een glas wijn, een bord spaghetti, een kop koffie 

die u zelf niet kunt verwijderen dan wordt de vlek de eerste drie jaar kosteloos door een meubelspecialist bij u thuis professioneel 

verwijderd. Ook vele andere extreme vlekken zoals bijvoorbeeld ontlasting en braaksel van kinderen en of huisdieren worden drie jaar lang 

kosteloos en snel bij u thuis verwijderd. Met de iProteqt kit kunt u uw nieuwe meubel voorzien van hoogwaardige textielbescherming. 

 

TEXTIEL 

De onzichtbare vezelbeschermer 

maakt uw meubelstof optimaal 

vlekwerend. Door de beschermlaag 

zijn vlekken eenvoudig te reinigen en 

krijgen vloeistoffen geen kans om een 

blijvende vlek te veroorzaken in de 

meubelstof. Deze service omvat 

vlekken die veroorzaakt zijn door: 

Dranken, zoals: 

✔Koffie, thee, chocolademelk 

✔Cola en vruchtensap 

✔Wijn, bier en likeur 

Voedingsmiddelen, zoals: 

✔Tomatensaus, jus 

✔Pindakaas, chocoladepasta, jam 

✔Ketchup, mayonaise, curry 

Alle af- en uitscheiding van mens 

en zoogdier, zoals: 

✔Transpiratie, huidvet, bloed 

✔Urine, ontlasting, braaksel 

GELAKT &  

DICHT LEER 

U ontvangt voor de volledige 

serviceperiode hoogwaardige 

verzorgingsproducten die het 

gelakte/dichte leder de juiste 

‘voeding’ geven zodat het  de 

natuurlijke souplesse behoudt, 

optimaal wordt beschermd en 

volledig gereinigd kan worden. Deze 

service omvat vlekken die 

veroorzaakt zijn door: 

Alle oorzaken zoals bij kunstleer. 

OPEN LEER 

U krijgt geen 3 jaar, maar 5 jaar 

service op open leer. U ontvangt 

voor de volledige serviceperiode 

hoogwaardige verzorgings-producten 

die het open leder de juiste ‘voeding’ 

geven zodat het  de natuurlijke 

souplesse behoudt, optimaal wordt 

beschermd en volledig gereinigd kan 

worden. Deze service omvat vlekken 

die veroorzaakt zijn door: 

Alles wat eetbaar of drinkbaar is. 

3 JAAR CONSTRUCTIESERVICE 

Met iProteqt bent u 3 jaar gegarandeerd van professionele hulp bij eventuele calamiteiten. iProteqt gaat verder waar normale fabrieksgarantie 

ophoudt: 

✔ Verwijderen van pilling bij textiel 

✔ Opspannen van de bekleding als deze overmatig is gaan rimpelen of plooien 

✔ Verstevigen en/of opvullen van vaste zittingen als deze overmatig zijn gaan inzakken 

✔ Verstevigen en/of opvullen van losse kussens 

✔ Aanspannen van singelbanden 

✔ Herstellen of vervangen van nosag-veren, binnenvering 

✔ Repareren van losgeraakte stiknaden 

✔ Herstellen van bedieningsmechanieken 

✔ Verhelpen van piep- en kraakgeluiden 

✔ Vastzetten van losgeraakte verbindingen 

✔ Vastzetten van losgeraakte knopen 

✔ Herstellen of vervangen van gebroken regelwerk 

✔ Vastzetten van losse verenclips 

✔ Herstellen of vervangen van elektrische delen zoals motoren, trafo’s 

Doet zich binnen de servicetermijn van 3 jaar een probleem voor dat buiten de officiële service valt? Dan krijgt u 50% korting  

op het normaal geldende consumententarief van de iProteqt meubelservice. Vlekken door onbehoorlijk of abnormaal gebruik 

vallen niet binnen de garantie. 

KUNSTLEER 

U ontvangt voor de volledige 

serviceperiode hoogwaardige 

verzorgingsproducten die het 

kunstleer de juiste ‘voeding’ geven 

zodat het optimaal wordt beschermd 

en volledig gereinigd kan worden. 

Deze service omvat vlekken die 

veroorzaakt zijn door: 

Alle oorzaken zoals bij textiel, plus 

vlekken door: 

✔Barstvorming 

✔Kledingafgifte 

✔Cosmetica 

✔Balpen, uitwasbare inkt, lijm 

✔Nadelige invloeden van medicijn 

     gebruik 

✔Bijtsporen van huisdieren 

     (éénmalig) 

✔Brandgaten en brandvlekken 


