IN.FORMATIE

ALL IN-HOUSE SERVICE
5 jaar 100% zorgeloos wonen

All in House Service:
5 jaar service

Wat mag je van deze
service verwachten

Je hebt zojuist, of staat nu op het
punt een nieuw meubel aan te
schaffen. Overweeg dan de aanschaf
van All in House Service 5 jaar aanvullende service. Met dit aanvullende
service programma hoef je je de
komende 5 jaar geen zorgen meer
te maken over service en garantie.
Deze is zo uitgebreid, dat je alleen nog
maar hoeft te genieten van je nieuwe
aanschaf. Je hebt 5 jaar
service aan huis.

•

Een nieuw meubel, een
kostbaar bezit

•
•
•

Een nieuw meubel is een kostbaar
bezit en je wilt hier dan ook jaren
plezier aan beleven. Met het All in
House Service programma heb je de
zekerheid dat je 5 jaar gegarandeerd
plezier gaat beleven aan jouw nieuwe
aanwinst. Mocht er zich in deze
periode toch een probleem voordoen,
dan ben je gegarandeerd van een
snelle en vakkundige oplossing bij u
aan huis.

Wat houdt het All in House
Service programma in?
All in House Service is een aanvullend
full service programma van 5 jaar.
Tevens biedt All in House Service op
tal van problemen service die
normaliter niet onder de normaal
geldende fabrieksgaranties vallen. Je
breidt de service uit, waardoor je de
zekerheid hebt van 5 jaar probleemloos genieten. De service wordt bij jou
aan huis verricht.

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Het opvullen van losse kussens
als deze na verloop van tijd overmatig zijn gaan inzakken.
Het verstevigen of opvullen van
zitmeubelen met een vaste zit als
deze na verloop van tijd overmatig zijn gaan inzakken.
Het vastzetten van losse veren,
veringslatten en/of verenclips in
zitmeubelen.
Het opspannen bij overmatig
rimpelen of plooien van bekledingsstof (indien mogelijk).
Het weer gangbaar maken van
bedieningsmechanieken.
Het aanspannen van singelbanden of het plaatsen van
nieuwe banden.
Het repareren van losgeraakte
stiknaden.
Het inzetten van losgeraakte
knopen.
Het vastzetten van losgeraakte
verbindingen.
Het verwijderen van pilling.
Het verwijderen van vlekken in
zowel leder als textiel.
Het verhelpen van kraakgeluiden.
Herstellen van beschadigd regelwerk.

Jouw meubel wordt
optimaal beschermd
Textiel
Indien je een zitmeubel aanschaft van
textiel, dan wordt dit meubel
voorzien van een professioneel
textielbeschermingsproduct. Zo is
jouw meubel optimaal beschermd
tegen olie, water en vet (zoals eet- &
drinkwaren).
Deze substanties krijgen geen kans
een blijvende vlek te veroorzaken. Zo
ben je 5 jaar gegarandeerd van een
vlekvrij meubel. Mocht er binnen 5
jaar toch een vlek ontstaan die je zelf
niet verwijderen kunt, dan komt een
specialist bij je thuis de vlek
kosteloos verwijderen.

Uitgebreide aanvullende
vlekkenservice
Textiel
•
Vlekken veroorzaakt door eten en
•
drinken (zoals koffie, thee, cola,
wijn, spaghettisaus, ketchup,
mayonaise, etc.)
•
Overige vlekken op basis van olie,
water en vet.
•
Hoofdvet.
•
Transpiratie.
•
Wasbare inkt.
•
Bloed.
•
Alle af- en uitscheiding van mens
en zoogdier.
•
Een optimale bescherming voor
jouw meubelstof.
•
Houdt textiel langer mooi.
•
Vlekken zijn eenvoudig te
verwijderen.
•
Beschermt je investering.

Leder / Lederlook
Indien je een lederen (of lederlook)
zitmeubel aanschaft, ontvang je voor
de periode van 5 jaar bijpassende
verzorgingsset(s)! Deze speciaal
ontwikkelde verzorgingsproducten
voorzien bijvoorbeeld het leder van
de benodigde voeding, waardoor het
zijn natuurlijke souplesse behoudt.
Tevens biedt dit product optimale
bescherming tegen alle vlekken op
basis van olie, water en vet, maar ook
tegen bijvoorbeeld het afgeven van
kleding, inkt, cosmetica, etc. Indien er
binnen de periode van 5 jaar een vlek
ontstaat, dan komt een specialist
deze kosteloos verwijderen. Zo
ben je 5 jaar gegarandeerd van
zitplezier.

Leder / Lederlook
•
Vlekken veroorzaakt door eten en
drinken (zoals koffie, thee, cola,
wijn, spaghettisaus, ketchup,
mayonaise, etc.)
•
Overige vlekken op basis van olie,
water en vet.
•
Hoofdvet.
•
Transpiratie.
•
Balpenstrepen.
•
Vlekken veroorzaakt door
kledingafgifte (zoals spijkerbroek).
•
Vlekken veroorzaakt door
•
cosmetica (zoals nagellak en
lippenstift).
•
Nadelige invloeden van medicijn
gebruik.
•
Stift.
•
Lijm.
•
Brandgaten.
•
Bijtsporen van huisdieren.

Voor geoliede, gewaxte of geschuurde (nubuck) ledersoorten
is deze vlekkenservice uitgesloten.
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