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& vedligehold
Duette® / plisségardiner



Vedligehold

Lister og indvendige dele af gardinet kræver ingen vedligeholdelse. 

Duette® og plissévæv er behandlet, så de er antistatiske. Det gør vævet mere 
modstandsdygtig i brug, og almindelig afbørstning bør være tilstrækkeligt for 
at holde vævet rent. 

Hvis nødvendigt, kan de fleste Duette® og plissévæv vaskes*. Duette® og 
plissévæv, som ikke kan vaskes, kan tørres af med en tør klud eller i visse 
tilfælde en opvredet svamp. Spørg din forhandler om dit Duette®/ Plisségardin 
kan vaskes. 

Vaskeanvisning:
1. Træk gardinet op (plisséerne er lukket).
2. Tag produktet ud af beslagene ved hjælp af en skruetrækker med fladt  
 skruehoved.
3. Læg produktet i vand med en temperatur på maks. 30 grader sammen  
 med et flydende ikke-syntetisk vaskemiddel (fx uld vaskemiddel).
4. Lad produktet ligge i blød i 15 minutter – med lukkede plisséer.
5. Efter 15 minutter åbnes produktet og vaskes forsigtigt.



Rengøring & vedligehold
Duette® / plisségardiner

6. Løft produktet op af vandet (tag fat i over- og underliste), og skyl med  
 koldt vand. Bemærk: Ved Duette® væv bør man tage fat under vævet  
 med begge hænder, og løfte det skråt op af vandet. Vandet vil derved  
 kunne løbe ud af luftlommerne.  Skyl også luftlommerne indvendigt.
7. Tryk plisséerne forsigtigt sammen til en pakke (som når produktet er  
 trukket helt op), og tryk vandet ud.
8. Montér produktet i beslagene mens det stadig er fugtigt.
9. Lad produktet være i optrukket position (plisséen lukket) i 12 timer. 
 Må ikke stryges!

Hvis gardinet er bredere end det kar, som du har til rådighed, kan du rengøre 
vævet med en blød svamp eller få det renset på et professionelt renseri.

* Ved motorbetjente gardiner må motoren ikke komme i kontakt med vand! 
På LiteRise® og SmartCord® gardiner må over- og underliste ligeledes ikke 
komme i kontakt med vand, så hold disse oven vande under vask.

Plissévæv på Deko systemet kan ikke rengøres på ovenstående vis – ved dette 
produkt må under- og overliste aldrig komme i berøring med vandet.

Ovenstående råd er udarbejdet med omhu. Ikke desto mindre påtager vi os 
intet ansvar for resultaterne af rengøringen. 
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