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Gefeliciteerd met uw aankoop.

Carpetlinq biedt een uitgebreide verscheidenheid aan 
kwaliteitstapijten en wandkleden, verkrijgbaar in een breed 
scala aan materialen zoals wol, zijde, linnen, bamboe, viscose, 
polyamide en handgeweven polyester, talloze kleuropties, en 
verkrijgbaar in bijna alle vereiste afmetingen. 

Product specificaties

Materiaal

 
                  
                               
Onderhoud 
Sheep FUR kan drukpunten hebben nadat het een tijdje is 
opgerold. Dit kan eenvoudig worden verwijderd door het 
regelmatig te stofzuigen. Regelmatig maar heel voorzichtig 
uitkloppen is bij normaal gebruik voldoende om jaren plezier 
van uw kleed te hebben. Ook kunt u het kleed zo nu en dan, 
als het droog is, buiten laten luchten. Niet wassen is niet 
onhygiënisch: wol vezel breekt de meeste stoffen van nature 
af. Heeft u per ongeluk kleine druppeltjes vloeistof op het 
kleed gemorst, dan kunt u het gemorste vloeistof het beste 
opnemen met een absorberende schone doek of tissue. Druk 
nooit op het kleed bij het schoonmaken en wrijf er niet over. 
Hierdoor kunnen de strengen van het kleed beschadigd raken 
of uitvallen. 

Kleur
Door de kwaliteit heeft elk karpet een unieke kleur. Vermijd 
altijd direct zonlicht. Langere periodes van blootstelling aan 
direct zonlicht zal het karpet beschadigen en tot verkleuring 
leiden. 

Grootteafwijking
Grootteafwijkingen zijn tot 3% mogelijk. Het kan zijn dat het 
karpet lichtelijk gaat stretchen, dit is volkomen normaal. 

Brandclassificatie
Omdat de Sheep FUR collectie gemaakt is van echte 
natuurlijke FUR is het behoorlijk bestand tegen vlammen.

Achterzijde
De achterzijde van dit karpet is gemaakt van polyester. 
Polyester is een materiaal op basis van aardolie. Dit is net zo 
milieuvriendelijk als andere materialen op basis van aardolie.

Anti-slip
Antislip is los verkrijgbaar in twee verschillende vaste maten, 
als rol voor installatie of op maat gemaakt voor dit karpet.

Extra informatie
Bewaar het karpet niet langer dan 3-4 weken op een rol.

Garantie
Zie algemene voorwaarden.

LYON is gemaakt van 100% Sheep 
FUR.  Deze collectie is gemaakt van 
gereinigde rauwe schapenhuiden, die 
worden gesneden in kleine stukjes. De 
vorm van deze snijstukken verandert 
per ontwerp.


