
Pflege und Garantie
Mantenimiento y Garantía
Underhåll och Garanti
Гарантия и Yход
Záruka a Péče
Συντήρησης και εγγύησης

Entretien et Garantie
Onderhoud en Garantie

Manutenzione e Garanzia
Gwarancja i Pielęgnacja

Garancia és Ápolás 
Garanti ve Bakım 

Warranty and Care
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Het doek ORCHESTRA*, ORCHESTRA 
MAX, OPERA**, INFINITY, SUNVISION, 
EXPANSION & REPLAY van DICKSON 
CONSTANT kreeg een speciale behandeling 

tegen vlekken. Om die behandeling niet 

aan te tasten, houdt u het best rekening met 

de volgende aanbevelingen als u het oek 

schoonmaakt :

Om uw zonwering zo lang mogelijk schoon te houden, is het sterk aanbevolen om  
ze onder een afdak of onder een beschermingsluifel te plaatsen.

Draag goed zorg voor uw zonweringdoek en geef het 
minstens één keer per jaar een onderhoudsbeurt.

S P E C I A L E  A A N B E V E L I N G  :

ONDERHOUDSTIPS
VOOR UW DICKSON 
ZONWERINGDOEK

Acrylvezel is van nature inert en bederfwerend. Toch kan er zich schimmel vormen als er zich 
vervuilde deeltjes vastzetten op het doek. Dat kan invloed hebben op de kwaliteit van het doek zelf.

Doek van Dickson heeft alle nodige kwaliteiten voor gebruik in open lucht. En u kunt allerlei
problemen voorkomen door een paar eenvoudige aanbevelingen in acht te nemen, zoals :

Het geraamte van uw zonwering moet op zo’n manier geplaatst zijn dat het doek zelf
perfect strak staat en nergens tegenaan schuurt. Op doek dat strak staat, blijft er ook
geen water staan als het regent.

 Als het erg hard waait, kunt u het doek beter oprollen.
Als het regent, mag de zonwering open blijven staan, maar rol het doek daarna niet voor langere 
tijd op als het nog niet helemaal droog is. Wilt u het doek toch oprollen terwijl het nog vochtig is, 
rol het dan weer open zodra het mogelijk is, om het te laten drogen.

Hou het droge doek zoveel mogelijk vrij van oppervlakkige deeltjes door deze weg te halen met 
de stofzuiger, de luchtblazer, of door het doek uit te kloppen of te borstelen.

- Gebruik zeepwater voor vlekken van vingers of voor vetvlekken.
- Spons vochtvlekken zoveel mogelijk af en wrijf ze schoon met een vochtige doek.
Gebruik nooit wasmiddel of andere chemische producten.

Voor een optimaal resultaat: gebruik Tex’Aktiv Clean en Guard producten aanbevolen  
door Dickson.

GEWOON ONDERHOUD

VLEKKEN VERWIJDEREN

ONDERHOUDSPRODUCTEN

NL



NL GARANTIEVOORWAARDEN
ALGEMENE

ORCHESTRA* - INFINITY - ORCHESTRA MAX - OPERA** & REPLAY: CONVENTIONELE GARANTIE 
VAN 10 JAAR  /  SUNVISION: CONVENTIONELE GARANTIE VAN 5 JAAR  /  EXPANSION: CONVENTIONELE 
GARANTIE VAN 3 JAAR
Dickson Constant waarborgt de duurzaamheid en kleurvastheid (minimaal 4/5 kleurweerstand onder invloed van 
uv-straling en weersomstandigheden, volgens de norm NF EN ISO 105 B04 – de rangswijzigingen in de tijd zijn 
dus beperkt) van de zonweringdoeken ORCHESTRA*, ORCHESTRA MAX, OPERA** & REPLAY gedurende 
10 jaar, van de doeken SUNVISION gedurende 5 jaar, en van de doeken EXPANSION gedurende 3 jaar. De 
waarborgperiode gaat in op de aankoopdatum.
DE WAARBORG VALT ONDER DE HIER GENOEMDE VOORWAARDEN:
Gedurende 3 jaar voor de doeken EXPANSION, 5 jaar voor de doeken SUNVISION, en 8 jaar voor de doeken 
ORCHESTRA*, OPERA**, ORCHESTRA MAX & REPLAY, vervangt Dickson Constant gratis – of indien 
gewenst betaalt het de gefactureerde waarde terug – het deel van de stof dat erkende gebreken vertoont, met  
uitzondering  van  alle  kosten  en  alle  andere schadeloosstelling om welke reden ook.
Voor de doeken ORCHESTRA*, OPERA**, ORCHESTRA MAX & REPLAY, in geval van gerechtvaardigde 
klachten in het 9e jaar – en rekening houdend met de ontwaarding door veroudering – bestaat de waarborg in 
30% korting op de aankoop van nieuw doek en in het 10e jaar 15% korting op het tarief dat geldt op de dag van 
de klacht. Deze prijs is verkrijgbaar door een simpele aanvraag in te dienen bij uw handelaar of retailer waar u 
het doek heeft aangekocht.
Elke klacht moet binnen tien dagen na vaststelling van het gebrek gericht worden aan de distributeur bij wie 
het product gekocht werd. Dat moet gebeuren met een aangetekende brief  met  ontvangstbevestiging.  Bij  
die  brief  moet  ook  de  aankoopfactuur  zitten.  De Distributeur zal dan de goede ontvangst van Uw klacht 
bevestigen, en deze doorgeven aan Dickson Constant.
Het  doek  moet  beschikbaar  zijn  voor  de  experts  van  Dickson  Constant of  van  zijn verzekeringsmaatschappij. 
Vervanging of terugbetaling van doek met onvolkomenheden verlengt niet de duur van deze waarborgperiode.
Deze conventionele garantie dekt uitsluitend onbederfelijkheid en kleurvastheid van regelmatig 
onderhoudendoeken, bij normaal gebruik.
DIENOVEREENKOMSTIG ZIJN NIET GEDEKT:
- De niet door Dickson geleverde prestaties : confectie van het doek of andere.
- De andere onderdelen van de zonwering buiten het doek dat Dickson Constant produceerde: lambrekijns, 
armaturen of andere.
- Onvolmaaktheden zoals vlekken, vouwen, plooien, te wijten aan handeling tijdens de confectie van het doek 
of tijdens de installatie ervan.
- Onvolkomenheden door veroudering en normaal gebruik van het doek.
- Gevolgen van de manier van installeren, van milieuomstandigheden of van gebruik dat niet overeenstemt met de normale 
voorwaarden, normale vaktechnieken of normen van Dickson Constant of met de normale bestemming van het doek.
- De herstelling van schade of gebreken aan het doek na ongeval of onzorgvuldigheid buiten de 
verantwoordelijkheid van Dickson Constant of door overmacht. 
IS MET NAME UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN ELKE SCHADE DIE TE WIJTEN IS AAN:
- Gebrek aan onderhoud of gebruik van ongeschikte producten of instrumenten: er mag geen sprake zijn van 
gebruik van detergenten, chemische producten of oplosmiddelen of van schrapers of andere werktuigen die het 
oppervlak van het doek kunnen beschadigen.
- Bliksem- of weersomstandigheden of een ongewoon milieu.
- Atmosferische of fytosanitaire vervuiling.
- Bezoedeling door dieren.
- Gebreken in de montage, fouten in de behandeling door de gebruiker, opspuiten van verschillende 
producten, ophangen van voorwerpen aan het doek, val van voorwerpen, schokken, verkeersongevallen, 
vandalisme, brandvlekken van sigaretten of brand.
Het genot van deze conventionele waarborg verhindert niet de uitoefening van de wettelijke waarborg.
*Doek waarvan de artikelcode begint met ORC – bijvoorbeeld: ORC 6028 120 
**Doek waarvan de artikelcode begint met OPE – bijvoorbeeld: OPE J062 120

DICKSON CONSTANT SAS met een maatschappelijk kapitaal van 12640000 €
381 347 970 000 18 - RCS Lille Métropole - FRANKRIJK

www.dickson-constant.com

VANAF 01/12/2017



10 rue des Châteaux
BP 109 - Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France
www.dickson-constant.com
Tél. +33 (0)3 20 45 59 59
Fax +33 (0)3 20 45 59 00

Performance fabrics for :
solar protection
outdoor furnishing
indoor furnishing
marine furnishing
flooring
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Water & Stain Resistant 
Résistant à l’eau et aux taches

Mold Resistant 
Résistant aux moisissures 

Easy Care 
Entretien facile

Fade Resistant 
Solidité des coloris

Tear Resistant 
Résistant à la déchirure

Protects from the UV and Heat 
Protège des UV et de la chaleur


