Gestoffeerde meubelen
Om zolang mogelijk gebruik te maken van je met stof beklede meubelen hebben we een aantal onderhoud tips. De meubelen
hebben allemaal product- en model gebonden eigenschappen. Tijdens het gebruik van de meubelen kan dit verschillende
uitwerkingen hebben. We hebben een aantal richtlijnen die van belang zijn voor het onderhouden van gestoffeerde meubelen.
Onderhouden van gestoffeerde meubelen is voor alle soorten bekleding van belang. Vuil wat in dagelijks gebruik ontstaat moet
verwijderd worden, dit kan door regelmatig met een stofzuiger op geringe zuigkracht af te borstelen, met een daarvoor
bedoelde borstel. Stijk dan met de strijkrichting mee. Ook kan je het beste de bekleding regelmatig met een vochtige doek
afnemen, het vocht houdt de vezels elastisch en heeft een goede uitwerking op de bekleding. Vooral omdat ruimtes met een
centrale verwarming vaak een lage luchtvochtigheid hebben.
Om plooivorming te voorkomen kunnen zit- en rug kussens met een lossen hoes het beste regelmatig worden opgeschut. Het
wisselen van de kussens per zitvlak (waar mogelijk) is ook verstandig. Met stof beklede meubelen zijn gevoelig voor scherpe
voorwerpen, let dan ook goed op bij nagels van huisdieren, speelgoed e.d. Laat geen huisdieren in het zitmeubel plaatsnemen.
Het meubel is daar niet voor gemaakt, vooral de bekleding wordt door huisdieren vaak erg beschadigd.
Het reinigen van het meubel is pas nodig bij echte vervuiling onostaan door bijvoorbeeld het omvallen van drinken,
eten, bloed enz. Als je zelf van plan bent om de vlekken te verwijderen zijn er een aantal tips:
- Verwijder etensresten met een lepel of achterkant mes. ingedroogde vlekken niet eraf proberen te schrapen!
hiermee kunnen de vezels aangetast worden.
- Vloerstoffen met een absorberende doek deppen, voorkom wrijven met een doek.
- Het schoonmaken met een reinigingsmiddel adviseren wij om contact op te nemen met de winkel.
- Gebruik nooit huishoudreiniger, de zuren hierin kunnen de vezels van de stof aantasten.
- Maak de vlek niet te vochtig om waterkringen te voorkomen, werk van de rand naar het midden
om de vlek niet te vergroten.
- Probeer een reinigingsmiddel eerst op een niet zichtbare plaats. Gebruik een witte, zachte
reinigingsdoek (soms meegeleverd met het middel)
Wil je zeker zijn van een goede reiniging is het advies om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.
Materiaal gebonden
Gestoffeerde meubelen hebben afhankelijk van het product, model gebonden eigenschappen. Deze eigenschappen hebben ook
tijdens het gebruik verschillende uitwerkingen. Dit geldt voor de stoffering maar ook in de constructie.
Stoffen bekleding
Stoffen hebben verschillende eigenschappen waar wij enige informatie en tips over geven. Door bewegingen op de stof gaan
losse vezeltjes vervilten of klitten. Dit noemen we pilling. Dit verschijnsel verdwijnt op een duur. Je kunt dit verhelpen met een
speciaal hiervoor ontwikkeld scheerapparaat, verkrijgbaar in de winkel. Het zijn uitsluitend de overbodige, uitstekende vezeltjes
die pillen. Pilling kan ontstaan door invloeden van buitenaf, door bijvoorbeeld vezels van kleding, of intensief stofzuigen.
Door het gebruik van het zitmeubel zal elke stof enigszins oprekken en dus plooien gaan vertonen. Afhankelijk van de stof-/
leer soort ontstaat in meer of mindere mate plooivorming. Vooral in kussens, zittingen en eventueel armleggers. Dit hoort bij de
eigenschap van de stof –/ leer en is niet iets om je zorgen over te maken. De mate van plooivorming wordt ook bepaald door de
onder stoffering en de intensiteit van het gebruik.

Lederen bekleding
Leder is een natuurproduct met andere eigenschappen dan stoffen en is zeer geschikt voor zitmeubelen. Nieuw leder is wat
stugger en hiermee is het zitmeubel aanvankelijk glad en strak. Met het verzachten van de vulling en veermateriaal, zak je dieper
weg in het zitmeubel, dit zal gebeuren door het gebruik van het meubel. Het leder past zich aan en rekt mee zodat er plooien
ontstaan wanneer je opstaat. Die plooivorming zal toenemen totdat de optimale zachtheid van foam, veerbanden en watten
na ongeveer 3 à 6 maanden is bereikt. Dit is door de ontwerper zo voorzien. Hoe harder de vering, hoe gladder het leder. Hoe
zachter het zitmeubel, hoe meer plooien er ontstaan. Voor het onderhouden van het leder adviseren we contact op te nemen
met de winkel. Elk type leder heeft een eigen onderhoudsproduct nodig.
Leatherlook is dan ook geen echt leer maar kunstleder. Dit kan het best behandel worden met een vochtige doek zonder
reinigingsmiddel. Voor onderhoud en verwijderen van vlekken is er een leatherlook kit.
Lichtechtheid
Bescherm het zitmeubel altijd tegen invloed van direct zonlicht. Dit geldt zowel voor stoffen, als lederen bankstellen. Zonlicht
versnelt het verkleuren van stof of leer. Wanneer het meubel dichtbij een verwarmingsbron staat kan er ook
verkleuring plaatsvinden.
Constructie & hardheid
Per meubel kan de hardheid van de zitting verschillen, elk meubel heeft constructie gebonden eigenschappen. Een zitting is in
principe opgedeeld in 3 delen: ondervering, kernpolyether en zachte polyether. Bijna altijd worden hiervoor polyethers gebruikt.
Een eigenschap van polyether is, dat het in gebruik iets van haar hardheid verliest en soepeler wordt. De bekleding zal er dan
ook niet zo strak meer opzitten. Het is echter een trend om soft te stofferen in tegenstelling tot de strakke stoffering welke een
aantal jaren geleden vaak werd gekozen. Deze wijze van stoffering zorgt er bovendien voor dat jij je in de nieuwe bank snel
‘thuis’ zult voelen; het vormt zich vlugger naar het lichaam. Zittingen van één model worden met hetzelfde schuim/polyether
voorzien. Wel is daarin een uitzondering zodra er gekozen wordt voor een longchair, hoekelement of een aansluitende poef/
hocker. De vullingopbouw kan verschillen, daar wordt de fabricage soms toe gedwongen. Dit kan te maken hebben met een
verandering in de onderveren of de kernpolyether. Er ontstaat een verschil in hardheid in de zitting. Het is dan een constructie
gebonden hardheidsverschil.
Elk meubel moet ingezeten worden, de schuimen en veringen nemen in hardheid af tijdens het gebruik. Dit gebeurd bij elke
vulling en is normaal, een gebruik gebonden verschijnsel. Probeer daarom de verschillende elementen gelijkmatig te gebruiken
zodat de hardheid gelijk blijft en geen grote verschillen gaan geven. Als een extra tip: gebruik de armleuning en de rugleuning
niet als zitplaats. Verder is een zitting bedoeld om te zitten en niet te staan. Een bank is nooit een volwaardig bed. Vooral bij
leder is de grote hoeveelheid transpiratievocht die het lichaam tijdens het slapen afgeeft, op den duur schadelijk.

