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Productinformatie: De Casablanca Outdoorstof van Dutch Seating Company 
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De Casablanca Outdoorstof is exclusief voor Dutch Seating Company 

ontwikkeld en verkrijgbaar in drie kleurenvariaties; rood, groen en beige. 

Natuurlijk kan deze oersterke outdoorstof ook in huis worden toegepast!  
 

► De meubelstof is exclusief en alleen verkrijgbaar via Dutch Seating Company 

► De stof is los per meter (100 x 140 cm) te bestellen (vanaf 1 meter). Prijs € 85 

 

Technische gegevens 

De stof Casablanca Outdoor is 100% Acryl, een in de massa geverfde outdoor 

kwaliteit. DOLAN® -Solution dyed 

Waterafstotend: de stof is waterafstotend (UNI EN 24920) 

Verkleuringsweerstand: (UNI EN ISO 105- B04) 7/8- 8) = maximale score 

(Lichtechtheid 7/8) 

Finishing: Teflon finish, vuil, schimmel en waterbestendig. 

 

De stof behoudt haar kleur en kracht. 100% solution dyed Acryl vezels weerstaan  

zon, water en algemene verwering. Perfect geschikt dus voor tuinmeubels. 

De stof is resistent tegen schimmels, ook op vochtige plaatsen zoals in de 

badkamer, sauna en zwembad. 

 

Garantie: 3 jaar garantie tegen verkleuren door normale blootstelling aan 

zonlicht, zout en algemene atmosferische omstandigheden.  
 

 

Op de volgende pagina vindt u diverse reinigingstips voor het verwijderen van 

vlekken op de Casablanca Outdoorstof. 
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Reinigingsvoorschrift Casablanca Outdoorstof          

 

Vlekken op de Casablanca Outdoor stoffen kunnen gereinigd worden met 

een oplossing van zachte zeep en water.  Verwijder het vuil gewoon door 

wrijven met water en natuurlijke zeep. Goed naspoelen met schoon water 

om de zeep te verwijderen.  

Om de verwisselbare kussens schoon te houden kunt u de hoezen ook in de 

wasmachine doen op 30º.   

Let op: NIET STRIJKEN EN NIET IN DE WASDROGER!                          

 

   
Type vuil Reinigingsvoorschrift  

    

Gekleurd water Vloeibaar wasmiddel, water, schoonmaak 

azijn   

jus d'orange Vloeibaar wasmiddel, water 

Bier 

Vloeibaar wasmiddel, schoonmaak azijn   

Boter Oplosmiddel, vloeibaar wasmiddel 

Koffie Vloeibaar wasmiddel, water 

Kaarsvet Handdoek om verwarmd strijkijzer 

  Oplosmiddel 

Kauwgom Oplosmiddel 

Vet Oplosmiddel 

Balpen inkt Oplosmiddel, vloeibare zeep 

Melk Vloeibaar wasmiddel 

Schoensmeer Handdoek om verwarmd strijkijzer 

  Vloeibaar wasmiddel 

Mascara Oplosmiddel, vloeibaar wasmiddel 

  water 

Meeldauw 1/2 kopje bleekmiddel, 1/4 kopje 

natuurlijke zeep en 3 liter water   

Olie Vloeibare zeep 

Waskrijt Oplosmiddel, vloeibare zeep 

Boom sap Terpetine, vloeibare zeep 

Lippenstift Oplosmiddel, vloeibare zeep 

Roest Citroenzuur, water 

Bloed Ammonia 3-6%  water 

Tomatensap Vloeibaar wasmiddel 

Jus Vloeibaar wasmiddel 

Thee Vloeibaar wasmiddel 

Rauw ei Vloeibaar wasmiddel 

Urine 

Vloeibaar wasmiddel, schoonmaak azijn   

Natte verf Vloeibaar wasmiddel, water 

Droge verf Oplosmiddel, vloeibare zeep 

Wijn Ammonia 3-6%, water 

  Schoonmaak azijn 

Braaksel Vloeibaar wasmiddel, water, schoonmaak 

azijn  
 


