
Probleem of functie Juiste product

Dé totaalset voor je tapijt, vloerkleed, stoffen meubel, boxspring, auto.
James Starterset Tapijt & Meubelstof: alles in huis om je interieur
schoon, fris en vlekvrij te houden. Vlekverwijdering én onderhoud in
één, samen met een Vlekkenschijf als handleiding.

James Interieurreiniger: voor alles dat géén vlek is, maar toch niet
schoon (smoezelig). Hou je tapijt, vloerkleed, bank, stoel, bed, box-
spring, auto interieur, kinderwagen, etc. fris en schoon. Kan ook op
kunstleer en geverfd leder gebruikt worden.

Opfrissen en schoon houden van je interieur. 
 
 

Verwijdering van vlekken op waterbasis uit tapijt & meubelstof. 
James Vlekkenwonder: verwijdert o.a. koffie, thee, rode wijn, frisdrank,
bloed en gras. Zelfs oude vlekken zijn vaak nog goed te verwijderen!

Reiniging van tapijt & meubelstof middels sproei-extractie machine.

Preventief beschermen van tapijt, meubelstof en (kunst) leer.
James Vezelbeschermer Eco: unieke, onzichtbare en milieuvriendelijke
vezelbeschermer, vrij van gevaarlijke stoffen. Beschermt alle textiel
én (kunst) leer en maakt deze water- en vuilafstotend. Reiniging en
(hardnekkige) vlekverwijdering met de James producten blijft mogelijk.

Ontdek in het kort wat een
James product doet of kan

James Vlekkenspray: verwijdert o.a. schoensmeer, lijm, kauwgom, olie,
teer en verf. Ook heel handig als je olie in je gordijn hebt.

Reinigt heel goed zónder hervervuiling te veroorzaken. (Extra) naspoelen
met schoon water is niet nodig. Voor als je zelf een machine wilt huren.
James Cleansoft: speciaal voor wolgaren (en geitenhaar).
James Cleanmaster: synthetische garens & natuurlijke garens behalve wol.

Tapijt en meubelstof

Verwijdering van olie- en vetachtige vlekken uit tapijt & meubelstof. 
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Probleem of functie Juiste product

Dé totaalset voor je vloer (zoals vinyl, PVC, LVT, laminaat, steen, etc).
James Starterset Harde vloeren: voor het perfect in gebruik nemen
van de vloer. De eerste grondige reiniging, dagelijks onderhoud én
veilig hardnekkige vlekken (zoals lijmresten, opgedroogde muurverf
en schoenstrepen) verwijderen, in één set! 

Eerste reiniging & twee keer per jaar grondig reinigen.
James Basisreiniger: voor een vlekkeloze & schone vloer vanaf dag
één. Het periodiek gebruik van James Basisreiniger houdt je vloer
perfect schoon. Vlekken of strepen na het dweilen? Je vloer glimt
of plakt? Zó opgelost!

Extra beschermlaag, verlengt levensduur.
James Zijdemat en Extra Mat: kies er direct voor nadat je vloer is
gelegd, of als de vloer beschadigd / bekrast is. Slimme tip: vind je de
vloer te mat of te glanzend? Met het juiste product pas je de glans-
graad van je vloer aan en zal deze beter bij je smaak passen!

Dé foolproof dagelijkse reiniger. Altijd goed voor elke vloer.
James Vloerreiniger Schoon & Snel Droog: droogt snel, ruikt fris, laat
geen residu achter, geen laagopbouw en het uiterlijk van je vloer
verandert niet. Zelfs overdoseren is geen probleem.

Oppervlakkige krasjes verwijderen tijdens het dweilen.
James Vloerreiniger Beschermt & Herstelt: als Zijdemat of Extra Mat
niet wenselijk of mogelijk is. Langere droogtijd, ong. 45 min. en de
vloer NIET betreden! Tip: dweil één fles leeg, stap dan weer over op
James Vloerreiniger Schoon & Snel Droog (flacon A). 

Verwijder veilig hardnekkige vlekken; zónder schade aan de vloer.
James Remover: verwijdert o.a. viltstift, lijmresten, verf, nagellak.
Gebruik nóóit wasbenzine, terpentine, nagellak remover of sticker-
oplosser; dit geeft een doffe plek, je vloer is dan blijvend beschadigd.

Ontdek in het kort wat een
James product doet of kan

Harde vloeren
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