
fleKK
fjeRnIngFJERN FLEKKENE

RASKT!
På vår nettside finner du 
gode råd for fjerning

av de fleste typer flekker.

www.tepperent.nowww.tepperent.no

VI TILBYR:

• Rens av tepper og møbler

• Impregnering

• Teppeunderlag

• Utleie av rensemaskin

Kort leveringstid!

Du kan hente dine tepper 

etter 1-4 dager.

Sandbrekkevegen 1, 5231 Paradis      
Telefon 55 92 92 72  •  Mobil 41 10 55 55     

post@tepperent.no     

TeppeRent anbefales av

M
O

K
K

A
 D

E
S

IG
N

Flekkfjerning 6 sider:Layout 1  01.03.13  14.16  Side 1



HOVEDRENGJØRING
Bruk en blanding av 1 liter varmt
vann, 1 teskje såpe (zalo eller
salmiakk) og 1 teskje eddik. Milo
eller babyshampo kan også brukes.
Ikke bruk grønnsåpe!

FLEKKFJERNING
Vær rask. En ny flekk er alltid lettere
å fjerne enn en gammel. Det er viktig
å ikke gni, men trykke og klappe
flekken vekk. Flekker skal løses opp. 
De fleste flekker kan fjernes med
vann, eller med vann og såpe /
rensemiddel. Avslutt renseprosessen
med rent vann hvor du trykker rene
kluter mot det fuktige feltet til
såperester / rensemiddel er borte.
Flekker på tepper som ikke tåler vann,
må fjernes av et renseri. 

Ved behov for dyprens, eller for
fjerning av vanskelige flekker, ta
kontakt med oss!

For å hjelpe deg å vedlikeholde dine
tepper og møbler, har vi i samarbeid
med Lone Teppeindustri utviklet en
serie med miljø- og  allergivennlige
produkter som  består av flekkfjerner,
tepperens og impregnering. 

SPOTAWAY flekkfjerner fjerner de fleste
type flekker. SPOTAWAY er spesielt ut-
viklet for tepper, men kan benyttes på
alle tekstiler som tåler vann.

SPRAYNGO tepperens er et effektivt og
skånsomt rensemiddel som er utviklet
for rens og vedlikehold av litt større
teppeflater. Alt som tåler vann tåler
SPRAYNGO.

LONGLIFE impregnering er usynlig,
lukter ikke og endrer ikke tekstilets opp-
rinnelige egenskaper. Impregnering
virker preventivt og forlenger teppets
levetid.

Produktene får du kjøpt i vår butikk på Paradis og
hos ledende teppe- og  møbelforhandlere.

UTLEIE AV RENSEMASKIN
Vi leier ut rensemaskin som renser
møbler, tepper, senger og alt av
 tekstiler. Maskinen er enkel i bruk 
og du får med rensebeskrivelse. 

Mer informasjon og priser på
www.tepperent.no

VISSTE DU AT

• Natron og eddik kan brukes til
nesten all rengjøring?

• Eddik og sitron fjerner vond lukt?

• Sollys dreper bakterier?

• Hårbalsam i skyllevannet gjør at
ull og angoraull ikke loer?

• Te dreper mugglukt i klær?

Se mange flere gode tips på
www.tepperent.no!
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