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Zo onderhoud 
je je bank

Natuurlijk wil je je bank er zo lang 
mogelijk zo mooi mogelijk uit laten zien. 
Goed nieuws: als je er goed voor zorgt, 
kom je een heel eind.



Hou ‘m vol
Om je kussens en zittingen mooi vol en in vorm 
te houden, raden we aan ze regelmatig op 
te kloppen. Dat geldt voor alle banken, maar 
vooral voor de banken met een donsvulling: 
Dunbar, Clay en Natural. Zeker in het begin is het 
belangrijk om de kussens goed op te kloppen, om 
ervoor te zorgen dat de donsvulling gelijkmatig 
verdeeld wordt. Dit hoeft niet zachtjes, je mag 
de bank flink opkloppen van tijd tot tijd. Houd er 
wel rekening mee dat je bank – welk model dan 
ook – nooit 100% strak zal blijven, en dat enige 
plooi- en kuilvorming bij Dunbar, Clay en Natural 
onvermijdelijk is. 

Pak de stofzuiger er wekelijks bij 
Stof en vuil zorgen ervoor dat textiel sneller verslijt. 
Door te stofzuigen houd je veel vuil (zoals stof, 
huidolie etc.) buiten. Zo krijgen nieuwe vlekken 
minder kans om te hechten. Stofzuig bij voorkeur 
met (en niet tegen) de nerf van de stof in.

Als je meubel behandeld is met Protection by 
Protexx (alle info over deze behandeling vind je 
op pagina 08), stoot de beschermlaag vuil af. 
Desalniettemin is het belangrijk om ook bij een 
geïmpregneerde bank wekelijks te stofzuigen 
omdat de beschermlaag z’n werk niet meer kan 
doen als hij bedekt is met een flinke laag stof/vuil.

FREQUENTIE  VERMOGEN  TYPE OPZETSTUK

WOLLEN STOF  Wekelijks  Halve kracht  Meubelzuigmond

VELOURS STOF  Wekelijks  Max 500 watt  Meubelzuigmond

SYNTHETISCHE STOF  Wekelijks  Halve kracht  Meubelzuigmond

LEDER  Wekelijks  Halve kracht  Meubelzuigmond

Maak ‘m regelmatig schoon
De grootste ‘vijanden’ van meubelstof? 
Huidvetten. Of ‘t nou van mensen of van dieren is 
(of allebei), de vetten die wij afgeven zorgen voor 
een grauwsluier op de stof. Op een lichtgekleurd 
meubel kun je ze herkennen als grauwe plekken 
en op donkergekleurde meubels juist als lichtere 
plekken. Vooral op armleuningen en hoofdsteunen 
is dat goed zichtbaar.

Zelf je meubelstof reinigen kan heel makkelijk met 
James Water en een witte badstof handdoek. 
Spray wat James Water (verkrijgbaar in de FEST 
stores) op de droge handdoek en wrijf hiermee 
met rustige, lange halen over de stof. Blijf 
doorgaan tot er geen vuil meer van de bank op 
de handdoek komt. Als je dit vanaf de aankoop 
regelmatig doet, blijft de meubelstof een stuk 
langer mooi.

Eerste hulp bij vlekken 
We hebben allemaal wel ‘ns een klunzig moment: 
wijn of ketchup morsen, een lekkende balpen 
enzovoorts. Geen stress. We’ve got you. Op pagina 
19  van deze Care Guide vind je de James Water-
vlekkenschijf: een tabel waarin je precies kunt 
zien hoe je zowel een verse als een opgedroogde 
vlek uit je tapijt of stoffering krijgt. 

Nog een paar extra tips rondom het schoonmaken 
van je meubel:
Ga niet hard wrijven als je een vlek probeert te 
verwijderen. Het vuil trekt dan alleen maar verder 
in de stof, waardoor de stof beschadigd kan raken 
en de kans bestaat dat de stof verkleurt.
Wees voorzichtig met oplosmiddelen, want die 
kunnen de onderliggende coatingmaterialen 
oplossen. 
Gebruik geen geconcentreerde reinigings-
middelen, bleekmiddel, ammoniak of zeep die 
bedoeld is voor harde oppervlakken.
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Onvermijdelijke 
banksores

Als je je bank regelmatig gebruikt – 
wat we wel hopen – is het zo goed 
als onmogelijk om ‘m altijd als nieuw 
te houden. Enige gebruikssporen 
zijn gewoon onvermijdelijk. Maar: 
er zijn wel wat dingen om rekening 
mee te houden.



Plooivorming
Door ‘t gebruik van de zitting rekt elke stof iets 
op, waardoor er na verloop van tijd plooivorming 
ontstaat. Bij de ene stof is dat net iets meer of 
sneller dan bij de andere. Een elastische, dikke 
wollen stof zal over ‘t algemeen minder plooien 
dan bijvoorbeeld een zacht, natuurlijk leer. En 
een bredere of wat zachtere bank zal meer 
plooivorming vertonen dan een recht, glad 
oppervlak met een ‘hardere’ vulling. Maar zoals 
we al zeiden: na verloop van tijd is een beetje 
plooivorming bij elke bank onvermijdelijk. Je kunt 
‘t zien als rimpels: iedereen krijgt ze op den duur, 
maar de ene huid net wat meer dan de andere.

Verkleuring
Met welke stof je bank ook bekleed is, ‘t is het best 
om hem niet in direct zonlicht te plaatsen. Licht is 
immers de grootste oorzaak van verkleuring. Kan 
het niet anders dan dat je meubel in het zonlicht 
staat? Zorg dan voor goede zonwering (en gebruik 
het ook). Draai de kussens – wanneer mogelijk – 
regelmatig om, zo voorkom je kleurverschillen.

Pilling
Je kent het wel, die kleine samengeklitte 
bolletjes op je meubel: pilling, noemen we dat. 
Het zijn overtollige vezels van de meubelstof 
die samenklitten met pluisjes, stof, vezels en vuil 
van je kleding, plaids, kussens, dierenvachtjes 
en noem maar op. Het kan geen kwaad, maar 
mooi is het ook niet. Wat je ertegen kunt doen? 
Je meubelstof goed schoonhouden door ‘m 
minimaal wekelijks te stofzuigen, is de beste tip 
die we je kunnen geven. 

Zo verwijder je pilling
Je kunt pilling ook eenvoudig verwijderen met 
behulp van een pillingtondeuse. De tondeuse 
zorgt ervoor dat je van de bolletjes af bent zonder 
dat je de stof beschadigt – mits je de tondeuse 
op de juiste manier gebruikt, uiteraard. Gebruik 
daarom ook nooit andere middelen of apparaten 
dan de pillingtondeuse, die zouden de stof wel 
eens onherstelbaar kunnen beschadigen. Zonde.

 

ONVERMIJDELIJKE BANKSORES

De meest voorkomende factoren die pilling veroorzaken: 

HUISDIEREN Huisdieren – zoals honden en katten – hebben van nature een vettige vacht. 
Laat je je huisdieren op je meubel zitten, dan kan de meubelstof vettig 
worden en extra gevoelig zijn voor het aantrekken van stof, haren en andere 
vezels omdat die zich door die ‘vettigheid’ makkelijker hechten aan de stof. 
Door wrijving, die ontstaat omdat je het meubel gebruikt, treedt vervolgens 
de pilling op.

LUCHT-
VOCHTIGHEID

De ideale luchtvochtigheid voor een stoffen meubel zit tussen de 50 en 
60%. In de wintermaanden kan de luchtvochtigheid afnemen tot waarden 
onder de 40%. Hierdoor absorbeert de stof te weinig vocht en werkt het 
oppervlak niet meer geleidend en wordt het dus statisch. Statische opper-
vlakken trekken stof en pluizen aan die vervolgens weer leiden tot pilling.

KLEDING, 
FLEECE PLAIDS, 
KUSSENS & 
VLOERKLEDEN

Gooi je een mooi rood plaid over je beige bank, blijf je achter met allerlei 
rode fliebels op de stof. Vezels uit andere stoffen zoals kleding, (fleece) 
plaids, kussens en vloerkleden kunnen de vorming van pilling sterk beïnv-
loeden. Dat komt doordat die stoffen vaak overtollige vezels hebben die bij 
het gebruik loskomen en samenklitten met de losse vezels van je meubel-
stof. Het gevolg: pilling. De stof regelmatig stofzuigen helpt een hoop.
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Protection by 
Protexx
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In for a treat?
Het is belangrijk om je bank sowieso goed te 
onderhouden, maar een beetje hulp kan nooit 
kwaad. Protection (van Protexx) zorgt ervoor 
dat veel vlekken makkelijker te verwijderen zijn. 
Daarnaast krijg je met Protection (van Protexx) vijf 
jaar garantie op hun vlekkenservice.

Wat is Protection by Protexx?
Vlekken trekken vaak snel in de vezel van de 
stof en zijn dan moeilijk te verwijderen. Met een 
Protection by Protexx-behandeling wordt de stof 
geïmpregneerd, waardoor vlekken de vezel van 
de stof minder makkelijk kunnen binnendringen 
en de stof makkelijker kan worden gereinigd. 
Daarnaast krijg je er ook nog 5 jaar garantie bij 
tegen de gangbaarste vlekken* én worden die – 
indien nodig – professioneel gereinigd bij je thuis.

Hoe werkt Protection by Protexx?
Gekozen voor Protection by Protexx bij je nieuwe 
meubel? Het impregneren van een stof wordt 
gedaan met een onzichtbare en hoogwaardige 
vezelbeschermer, vanwege onduidelijkheid of de 
klant dit zelf moet gaan doen of wij dit uit handen 
nemen. Hou er rekening mee dat je meubel na 
behandeling nog twee uur moet drogen, voordat 
je er gebruik van kunt maken.

Je ontvangt een vlekkenspray en certificaat. 
Bewaar dat certificaat en je aankoopfactuur 
goed, want die geven je het recht om 5 jaar 
lang kosteloos gebruik te maken van de 
vlekkenservice*. Heb je een vlek? Zorg ervoor 
dat je binnen 48 uur contact opneemt met onze 
partner Oranje Concepts via +31(0)88 111 0550 
of customercare@oranjeservicecloud.com. 

Voor wie geldt ‘t? 
We bieden de Protection by Protexx-behandeling 
en garantie alleen aan in Nederland en  België.

Wanneer geldt de service? 
Onder de vlekkenservice vallen allerlei vlekken*: 
van koffie tot ketchup, wijn tot chocopasta 
en zelfs alle af- en uitscheiding van mens en 
zoogdier. Wanneer de meubels oneigenlijk 
gebruikt zijn, zoals bij opzet en geweld, is de 
service niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor 
productspecifieke eigenschappen zoals normale 
slijtage en gebruikssporen. In dat laatste geval 
krijg je als klant van Protexx trouwens wél 50% 
korting op het normale consumententarief voor 
servicespecialisten. Deze tarieven vind je terug 
op www.oranje-concepts.com. 

PROTECTION BY PROTEXX

5 JAAR SERVICE OP BESCHERMING VAN TEXTIEL
*op vlekken van menselijke af- en uitscheiding, eten, drinken of zoogdieren. 

Hou er rekening mee dat de vlek binnen 48 uur gemeld moet worden.
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Stoffenlijst
Je vraagt je misschien af: hoe weet 
ik überhaupt wat voor materiaal mijn 
nieuwe meubel is? Makkie: met 
behulp van deze lijst:



WOLLEN STOFFEN

Kvadrat Coda 2 (90% wol, 10% nylon)
Kvadrat Drop (60% wol, 20% polyamide, 
20% polyester)
Kvadrat Hallingdal (70% wol, 30% 
viscose)
Kvadrat Hero (96% wol, 4% nylon)
Kvadrat Razzle Dazzle (60% wol, 20% 
polyamide, 20% polyester)
Kvadrat Steelcut Trio (90% wol, 10% 
nylon)
Kvadrat Tonica (100% wol)
Kvadrat Vidar (94% wol, 6% nylon)

SYNTHETISCHE STOFFEN

VELOURS STOFFEN

Juke (100% polypropylene)
Royal (100% polyester)

LEDER

Naturale (100% leder)
Da Silva (100% leder)
Pepe (100% leder)

Alpine (96% polyester, 4% 
polyacrylicnitrile)
Cube (100% polyester)
Dusk (27% polyester, 33% viscose, 40% 
katoen)
Polvere (100% polyester)
Kvadrat `Reflect (100% post-consumer 
recycled polyester)
Silent (96% polyester, 10% polyacrylic 
nitrile)
Soil (60% post consumer recycled plastic, 
40% polyester)
Sydney (100% polypropylene)
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Zo onderhoud 
je je stoffering



Wol
WOL STOFZUIGEN
Je denkt misschien: wol is zelfreinigend, dus 
waarom zou ik ‘t stofzuigen? Nou, als er veel stof 
of vuil op ligt, kan de wol onder dat vuil z’n werk 
niet meer goed doen. Daarnaast verminderen 
stof en vuil de brandvertragende eigenschappen 
van wol. Met andere woorden: stofzuigen is key.

Velours
ZITSPIEGELS
Druk en lichaamswarmte kunnen een zitspiegel 
veroorzaken op een velours stof. De haartjes 
van de vezels worden platgedrukt, waardoor er 
een soort glimmende schaduw ontstaat. Meestal 
verdwijnt een zitspiegel al door even met je hand 
over de stof te wrijven, maar soms is er meer voor 
nodig. 

Een zachte kledingborstel biedt uitkomst: borstel 
eerst op de plaats van de zitspiegel en borstel 
alle richtingen op. Zet de pool (de opstaande 
draadjes in het weefsel) daarna altijd weer terug 

in hun originele positie. Soms helpt het om de stof 
voor het borstelen een heel klein beetje vochtig 
te maken. Daarna borstel je het hele zitvlak op 
dezelfde manier.

Helpt ook een kledingborstel niet tegen de 
zitspiegel? Dan kun je ‘t nog met een schone, 
ongebruikte schoenenborstel proberen. Neem er 
eentje met zachte, korte haren en borstel altijd 
voorzichtig en zachtjes. Oh en: gebruik deze 
schone borstel alleen hiervoor om kruisvervuiling 
te voorkomen.

CHANGEREN
Een ander typisch kenmerk van velours is het 
changeren. Dat betekent dat de stof afhankelijk 
van de lichtinval lichter of donkerder lijkt, 
waardoor ‘t soms lijkt alsof er kleurverschillen in 
de stof zitten. De oorzaak van dit changeren is 
dat velours over het algemeen in één richting op 
het meubel worden gestoffeerd, waardoor het 

ZO ONDERHOUD JE JE STOFFERING

Sommige stoffen vragen om een specifieke aanpak, maar daarover 
later meer. Eerst wat punten die voor alle stoffen gelden:

PAS OP MET SCHERPE ITEMS
– dingen als speelgoed, gespen en sieraden – kunnen de vezels van de 
meubelstof beschadigen. Hetzelfde geldt uiteraard voor de nagels en 
tanden van je trouwe viervoeter(s). Vooral gebreide stoffen kunnen ‘t 
slachtoffer worden van onherstelbare beschadiging. 

01

02 TREK NIET AAN LOSSE DRADEN OF LUSJES EN KNIP ZE OOK NIET AF!
Wat je wel moet doen? Ze met een fijn maar stomp voorwerp terug in de stof duwen. 

03
KIJK UIT MET (DONKERE) JEANS,
die kunnen soms vlekken achterlaten op je meubelstof. Vervelend, want jeansvlek-
ken zijn lastig te reinigen. 

04
GEBRUIK NOOIT GEURVERFRISSERS 
voor je meubelstof; die kunnen een chemische reactie veroorzaken.

05
BESEF DAT ALLE STOFFEN ONDERHEVIG ZIJN AAN SLIJTAGE.
Een meubelstof die niet slijt, moet helaas nog uitgevonden worden. Hoe snel de 
stof slijt, hangt af van de intensiteit van het gebruik. 
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ZO ONDERHOUD JE JE STOFFERING

Meer advies voor lederen meubelen

Droge lucht kan leer uitdrogen, waardoor het ontvankelijker is voor aller-
lei invloeden van buitenaf. Hou daarom de luchtvochtigheid op peil met 
waterverdampers. Dat is niet alleen beter voor het leer, maar ook pretti-
ger voor jezelf. Door leer te behandelen met Protexx Premium XXL is het 
beter beschermd tegen uitdroging en behoudt het z’n souplesse. 

Let ook op met haarlak, gel, nagellak, lijm en andere vluchtige producten 
met aceton. Als hiervan één druppeltje op het leer komt, leidt dat tot onher-
stelbare beschadiging. Leer is ook erg gevoelig voor andere chemicaliën.

01

02

licht verschillende kanten op reflecteert. Bij een 
hoekbank zou het hierdoor bijvoorbeeld kunnen 
lijken alsof de stof op beide elementen van kleur 
verschilt terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.

VOOR HET STOFZUIGEN
Bij velours moet ‘grover’ vuil zoals kruimels 
onmiddellijk en voor het stofzuigen worden 
verwijderd, anders kan de stof beschadigen.

Leder
PAS OP MET WARMTEBRONNEN
Warmtebronnen in de buurt van je leren bank 
of fauteuil kunnen de kleur beïnvloeden. Als 
een leren bank of fauteuil dicht bij een centrale 
verwarming of een kachel wordt geplaatst, kan hij 
uitdrogen en licht verbleken.

NATURALE LEER
Naturale is een volnerf anilineleer, gemaakt 
van buffelhuiden. De speciale was- en 
anilinekleurstoffen geven het een natuurlijk en 
een beetje een vintage-effect. Dat effect – en 
extra tekenen van slijtage – nemen bij dagelijks 
gebruik toe. Eigenlijk is het net als een leren 
jack: met de jaren wordt ‘ie alleen maar mooier 
en authentieker. Verschillen in tinten van de 
buffelhuiden zijn onvermijdelijk bij dit type leer. 
Net als verschillen tussen de huiden überhaupt: 
de natuurlijke eigenschappen zoals mestvlekken, 
krassen, insectenbeten, etc. blijven immers 
zichtbaar. 

DA SILVA LEDER
Is een natuurlijk type anilineleer met een mooie 
wax afwerking. Gemaakt van hoogwaardige reliëf 
huiden uit Europa. Het leer heeft een dikte van 
1,1 / 1,3 mm en heeft een warme en natuurlijke 
uitstraling. Z’n verfijnde uitstraling heeft ‘ie te 
danken aan de speciale retanning en het lichte 
vintage-effect, door die behandeling heeft het 
leer ook die typische kleurschakeringen. Het leer 
heeft een semi-open structuur en kan daardoor 
na verloop van tijd wat verkleuren door gebruik en 
de invloed van licht. De natuurlijke eigenschappen 
zoals mest - vlekken, krassen, insectenbeten, etc. 
zijn zichtbaar in dit leer. 

PEPE LEDER
Pepe is een gewaxed (semi-aniline) leer met een 
natuurlijk gevoel en een verfijnde afwerking. De 
waslaag maakt het leer zijdezacht en geeft het 
een warme uitstraling. Het leer wordt in de loop 
van de tijd nog gladder en authentieker dankzij de 
open ‘semi’ korrelstructuur. Verschillen in handvat, 
litteken en zachtheid zijn onvermijdelijk. Veeg het 
leer alleen af met water. Kleurschakeringen en 
verschillen in de huid, tussen de schalen en de 
partijen, zijn typisch en onvermijdelijk voor dit type 
leer. Het heeft een open semi littekenstructuur 
waardoor de kleur en het uiterlijk na verloop van 
tijd kunnen veranderen door het licht. 
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PROTECTION BY PROTEXX

Zo onderhoud 
je je tafel



Tafelbladen van Fenix HPL
Fenix is een ‘slim’ materiaal, dat supermat is, 
fluweelzacht aanvoelt, niet koud is én – erg fijn – 
je ziet er nauwelijks vingerafdrukken op, zelfs niet 
op de matzwarte versie.  

 
ZO MAAK JE ‘T SCHOON
Dankzij het gladde oppervlak en de gesloten 
structuur is het materiaal hygiënisch en makkelijk 
schoon te houden. Het enige wat je nodig hebt is 
een zachte, droge of licht vochtige doek. Gebruik 
liever geen schoonmaakmiddelen of pre-fab 
vochtige reinigingsdoekjes, daardoor oogt het 
blad snel vet en vlekkerig, en dat wil je natuurlijk 
niet.

ZO BEHANDEL JE KRASSEN 
‘t Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar Fenix 
heeft een zelfherstellend vermogen; kleine krasjes 
verdwijnen door middel van wrijvingswarmte. Dat 
kan met een droge doek of met een zogenaamde 
‘wonderspons’ – die gebruiken we in de winkel 
vaak. Maar bij kleine krasjes werkt een strijkijzer 
ook. Gewoon een vochtige doek over de plek 
leggen, daar kort overheen strijken met een 
heet strijkijzer et voilà: de krasjes ‘smelten’ dicht. 
Niets meer van te zien. Let er wel op dat je ‘t 
strijkijzer niet te lang op één plek houdt; dat kan 
brandplekken veroorzaken. 

 

Tafelbladen van massief eikenhout
Onze eiken tafelbladen bestaan uit samengelijmde 
eiken latten (massief hout), afgewerkt met een 
transparante laklaag.

ZO VOORKOM EN BEHANDEL JE KRASSEN
Door die laklaag kan het blad tegen een 
(behoorlijk) stootje. Desalniettemin raden we 
altijd aan om onderzetters te gebruiken, want tja: 
voorkomen is beter dan genezen. Mochten er 
naar verloop van tijd toch wat beschadigingen 
ontstaan, kun je het blad opschuren en opnieuw 
in de (matte) lak zetten. 

ZO MAAK JE ‘T SCHOON
Simpel: gebruik een licht vochtige doek en veeg 
de tafel af. 

Tafelbladen van eiken- of 
essenhoutfineer
Houtfineer is een dun laagje eiken- of essenhout 
dat verlijmd wordt op een basis van MDF.
 
ZO VOORKOM EN BEHANDEL JE KRASSEN
Een blad van fineer is kwetsbaarder dan een blad 
van massief hout of HPL (zoals Fenix), daarom 
raden we ‘t gebruik van onderzetters aan en is 
het sowieso verstandig om zorgvuldig met de 
tafel om te gaan. Door de dunne fineerlaag is grof 
opschuren geen optie, maar licht opschuren en 
opnieuw lakken wél. 

ZO MAAK JE ‘T SCHOON
Schoonmaken kan met een licht vochtige doek.
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PROTECTION BY PROTEXX

Zo onderhoud 
je je vloerkleed 
of plaid 



‘Help! Mijn kleed verhaart?!’ 
Geen zorgen; het is heel normaal dat nieuwe 
wollen vloerkleden in ‘t begin veel pluisjes en 
vezels afgeven. Dat heeft verder geen invloed op 
het uiterlijk of de kwaliteit van het tapijt, gewoon 
een paar weken regelmatig stofzuigen en dan 
stopt het verharen vanzelf.

Zo houd je je vloerkleed of plaid 
mooi
Door je vloerkleed af en toe te keren, voorkom 
je dat de ene hoek meer slijt of verkleurt dan de 
ander. De meeste kleden en plaids zijn van wol. Wol 
is een natuurproduct, dus als de luchtvochtigheid 
lager is dan 50%, raden we aan om het vloerkleed 
elke 3 maanden licht in te sproeien met water. Zo 
blijft de wol in goede conditie en blijft je vloerkleed 
langer mooi.

Zo behandel je een vlek
Vlek? Handel zo snel mogelijk. Als de vlek nog 
nat is, kun je een paar vellen keukenrol op de vlek 
leggen. Gebruik daarna lauw water, een schone, 
kleurloze doek of spons. Bevochtig de vlek, en 
dep het op. Herhaal dit proces tot je tapijt weer 
schoon is. Let op: wrijf niet, dan bestaat de kans 
dat je de vlek juist in de wol wrijft en dat je de 
vezels van je tapijt beschadigt. Let er ook op dat 
je het tapijt niet te nat maakt; geweven tapijten 
kunnen dan krimpen of hun vorm verliezen en bij 
laag- en hoogpolige tapijten kunnen de draden 
loskomen.

Droge vlekken kun je het beste voorzichtig van 
geweven en laagpolige tapijten afkrabben. Begin 
aan de rand van de vlek en werk zo richting 
het midden van de vlek. Stofzuig daarna het 
achterblijvende vuil op.
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EERSTE HULP BIJ VLEKKEN - JAMES WATER-VLEKKENSCHIJF

Eerste hulp bij vlekken - 
James Water-vlekkenschijf
We hebben allemaal wel ‘ns een klunzig moment: wijn of ketch-
up morsen, een lekkende balpen enzovoorts. Geen stress. 
We’ve got you. De James-Vlekkenschijf heeft de oplossing 
voor de meest voorkomende vlekken, zowel verse vlekken 
als onbekende en hardnekkige vlekken. Door middel van de 
icoontjes kun je precies zien hoe je die ene vlek eruit krijgt. 
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