De slimste keuze!

ZITMEUBEL EIGENSCHAPPEN

ADVIES OVER JE ZITMEUBEL

Geen trampoline

Een zitmeubel is geen trampoline.
Door het springen kan er extreme schade
ontstaan en kan men zelfs door de
constructie zakken.

Zitmeubelen kennen zo hun specifieke eigenschappen qua gebruik en bekleding.
Om optimaal te blijven genieten van je zitmeubel, geven we je graag de volgende adviezen.

Vering & zitcomfort

De vering is het onderste deel van het
zitmeubel. De vering kan op verschillende
manieren worden opgebouwd en kan naar
ieders wens worden ingevuld. Dit zorgt voor
verschil in het zitcomfort. Bij het in gebruik
nemen van een bank begint een proces
waarbij het lichaamsgewicht de zitting
indrukt. Hierdoor verandert de zitvulling.
Het zitcomfort wordt substantieel zachter.
Het is dan ook wenselijk om de zitplaatsen
van een bank zo gelijkmatig mogelijk te
gebruiken om eenzijdig inzakken van de
vulling te vermijden. Zit je altijd op
dezelfde plaats, dan zal er een
OPBOUW
verschil optreden ten opzichte
&
VULLING
van de andere zitplaatsen. Ook kan
er verschil in hardheid van het
Nosagvering
zitcomfort optreden bij bijvoorbeeld
Singels
een element voorzien van een functie,
een hoekdeel of een longchair.
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Smalle of brede zitting

Een smallere zitting is stugger dan een
bredere zitting. Dit komt doordat de vulling
van het kussen meer zit opgesloten in de
hoes. Bij een bredere zitting kan de vulling zich
makkelijker buiten het drukpunt verplaatsen.

Stugge zitting
Zitadvies

Bij het ontwerp van elk zitmeubel wordt
uitgegaan van een normale en comfortabele
zithouding, met een volledige steun tegen
de rugleuning. Ga niet systematisch op de
voorste rand van het zitkussen zitten,
hierdoor kan het zitkussen sterk vervormen.
Voorkom schade aan het zitmeubel, ga nooit
op arm- of rugleuningen staan of zitten.
Afhankelijk van het gekozen type zitcomfort
krijgen de kussens een ander karakter.
Kussens gevuld met een dekbed of zitmat
geven de bank een nonchalante uitstraling.

Direct naast de armleuning kan de zitting
iets stugger zijn, omdat het Polyether daar
minder kan vervormen, aangezien deze
tegen de armleuning wordt aangedrukt.

De bank op een andere plek?

Dit doe je door, indien nodig samen,
de bank aan de onderzijde op te tillen,
niet door aan de bekleding en/of de
armleuningen te trekken. Hierdoor kan
namelijk aanzienlijke schade ontstaan.

Dutje doen?

Doe gerust een dutje op de bank; een bank
is echter geen volwaardig bed met een
goed ventilerend matras. Vooral bij lederen
bekleding kan transpiratie tijdens de slaap
schade aan het leder veroorzaken.

Opkloppen

Bij losse rug- en zitkussens is het belangrijk
deze na gebruik even op te kloppen en op
de juiste plaats terug te zetten.
Door regelmatig van zitplaats te wisselen
en/of de kussens onderling te wisselen,
voorkom je onregelmatige slijtage.

Plooien horen erbij

Bij alle soorten stoffen, lederlook en leder is
het normaal dat door gebruik plooivorming
ontstaat. Dit wordt mede bepaald door de
onderstoffering en de verwerkte kwaliteit
van de stof en/of het leder. Plooivorming
is niet te voorkomen en hoort bij een
zitmeubel. Wij noemen dit een productkenmerkende eigenschap.

TIPS
•	Bescherm het zitmeubel
altijd tegen de invloed van
direct zonlicht. Dit voorkomt
verkleuring van de bekleding.
•	Verwijder bij elementenbanken de stofbescherming
niet van de inhaak-/montageklemmen.
•	Bescherm de vloer
(parket, tegels, etc.) door
viltjes onder alle pootjes van
het zitmeubel te plakken.
•	Plaats het meubel niet te
dicht bij een warmtebron,
dit voorkomt uitdroging van
het zitcomfort en bekleding,
en voorkomt schroeischade.
•	Gebruik bij het stofzuigen
altijd voorzichtig het speciale
meubelmondstuk samen met
een lage zuigkracht.

De slimste keuze!
3

Het ontstaan van plooivorming

In de eerste periode van het gebruik zal de vulling van de bank zich gaan vormen
naar een optimaal zitcomfort. Afhankelijk van de natuurlijke of kunstmatige
vezels heeft elk type stof heeft zijn eigen eigenschappen en elasticiteit.
Plooivorming valt onder de normale gebruikseigenschappen.

De mate van plooivorming is afhankelijk van:

• de stof (hoe meer rek, des te meer plooivorming)
•	het type zitmeubel (vast gestoffeerd of losse hoezen)
•	de breedte van het zit-/rugvlak (hoe breder, des te eerder plooivorming)
•	de stramheid van de vulling (type vulling en/of vering van het meubel)
• de intensiteit van het gebruik.

Om plooivorming te minimaliseren kun je:
• rug- en zitkussens regelmatig opkloppen
en op de juiste plaats terugzetten
• voorzichtig omgaan met armen rugleuningen (ga er nooit
op zitten of staan)
•	gebruik in het begin alle
zitplaatsen gelijkmatig,
de bekleding en de
vulling zullen zich
dan gelijkmatig vormen.
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Verkleuring

Iedere stof en/of kunstleder zal in de loop
van de tijd verkleuren, zonlicht versnelt dit
proces. Bij donkere kleuren is dit eerder
zichtbaar. Synthetische vezels vertonen
minder verkleuring dan natuurlijke vezels.
Een katoenen stof zal bijvoorbeeld eerder
verkleuren dan een polyester stof.
Een wollen stof is echter minder gevoelig
voor verkleuring dan een katoenen stof.
Plaats om deze reden het meubel nooit in
direct zonlicht en draai de kussens (indien
mogelijk) regelmatig om, zo voorkom je
kleurverschillen.

Lichtechtheid

Om de mate van lichtechtheid te bepalen is er
een internationale beoordelingsschaal van 1–8.
Lichtechtheid 1 staat voor erg gevoelig voor
verkleuring, 8 voor vrijwel geen verkleuring
(bijvoorbeeld outdoor stof). Een toename
van één punt betekent dat de lichtechtheid is
verdubbeld. Het duurt dan twee keer zo lang
voordat de stof gaat vervagen.
De beoordelingsschaal is als volgt:
Lichtechtheid 1
= slecht
Lichtechtheid 2-3 = voldoende
Lichtechtheid 4-5 = goed
Lichtechtheid 6-7 = zeer goed
Lichtechtheid 8 = uitmuntend

Zitspiegel

Als gevolg van lichaamswarmte, gewicht en
vocht kan een stof gaan pletten. Met name
bij chenille- en veloursstoffen kan pletten
voorkomen. De vezels van deze stofsoorten
staan rechtop en voelen zacht aan.
In het gebruik gaat de vezel platliggen en
ontstaat er een zogeheten ‘zitspiegel’.
Een zitspiegel geeft een optisch
kleurverschil (mat/glans of licht/donker).
Door regelmatig voorzichtig te stofzuigen
met een speciaal meubelmondstuk
gecombineerd met een lage zuigkracht,
houdt men de stof langer schoon en optisch
goed. Door de zachte stofzuigermond in de
richting van de pool mee te wrijven, zullen
de vezels grotendeels in de oorspronkelijke
richting gaan staan en is het optische
kleurverschil voor een groot gedeelte
verdwenen.
Het ontstaan van
een zitspiegel is
een normaal
kenmerk van
chenille- en
veloursachtige
stoffen.

Shading

Shading ontstaat door de inwerking
van licht, schaduw en de verschillende
poolrichtingen van vezels, dit wordt ook wel
een vleug genoemd.
Dit is een normale eigenschap van bepaalde
stoffen, zoals bijvoorbeeld een ribstof.

BANK IN
RIBSTOF
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Pilling

Pilling van de stof wordt veroorzaakt door
losse vezels die door een draaibeweging
gaan vervilten. Pilling kan ontstaan door
invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld door
een fleeceplaid, het dragen van jeans of
door verkeerd en/of te intensief stofzuigen.
Hierdoor kunnen in de stof vezeltjes
loslaten en bolletjes vormen. In de meeste
gevallen ontstaat pilling door oorzaken van
buitenaf (kleding), niet door slijtage van de
bank en de bekleding.
In de winter komt vorming van pilling vaker
voor. Dit komt door de droogte van de
ruimte waar het zitmeubel is geplaatst.
Wanneer de verwarming aanstaat en ramen
en deuren gesloten zijn, is er sprake van een
drogere lucht. Hierdoor worden de garens/
vezels van de stof statisch geladen, deze
trekken dan vreemde vezels aan, waardoor
pilling ontstaat. Alle meubelstoffen worden
getest op pilling en krijgen hiervoor een
kwalificatie welke staat vermeld op het
stofpaspoort. Stoffen met wol of
een ‘wollig’ aspect kunnen eerder
pillen dan andere stoffen. Met een
pluizenkam of een textieltondeuse is
dit eenvoudig te verwijderen. De stof
heeft hier niets onder te lijden.
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Kwaliteit & kennis staan bovenaan

Onze meubelstoffen worden
regelmatig getest en hebben elk
hun eigen stofpaspoort waarop de
volgende classificaties staan vermeld:

Stoffen slijten in het dagelijks gebruik, dit is helaas niet te voorkomen.
Voor het weergeven van de sterkte van de stof, wordt elke stof getest met een
Martindale-machine. Deze machine test de slijtvastheid van een stof, middels
het wrijven van een viltstaaltje over de stof tegen een vaste druk. Dit noemen we
toeren. Er zijn vaste meetpunten, zoals: hoe ziet de stof eruit na het aantal toeren en
wanneer zijn de draden gebroken. Hierna is bekend waarvoor de stof geschikt is:
• tot 5.000 toeren : decoratief gebruik
• tot 10.000 toeren : licht woongebruik
• tot 15.000 toeren : normaal woongebruik
• tot 20.000 toeren : intensief woongebruik
• tot 50.000 toeren : projectgebruik
In onze collectie meubelstoffen bevinden zich geen stoffen die een lagere
Martindale hebben dan 20.000 toeren. Dit is meer dan voldoende voor normaal
thuisgebruik.

• samenstelling van de stof
• scheursterkte
• de slijtvastheid (Martindale)
• naadvastheid (openen van naad)
• pilling
•	lichtechtheid (verkleuren door
lichtbronnen)
• treksterkte (ketting & inslag)
• gebruiksvriendelijkheid
• wrijfechtheid (afgeven kleur)
• wasvoorschriften

STOF-

PASPOORT

Wil je meer
weten over de
eigenschappen
van de door jou
gekozen stof,
vraag het
ons gerust.

7

WEETJES OVER STOF

Platweef

Er wordt vaak voor stof gekozen omdat het een prettige
uitstraling heeft en behaaglijk, comfortabel en warm aanvoelt.
Onze zitmeubelen stofferen we met drie soorten meubelstoffen.
Meubelstoffen van natuurlijke vezels, van synthetische vezels of
een combinatie van beiden. Al onze meubelstoffen voldoen aan
zeer hoge kwaliteitseisen. We zetten de grootste verschillen en
eigenschappen op een rij.

Microvezel

Stof met natuurlijke vezels

Deze stof is een samenstelling van holle vezels die zijn gemaakt
van materialen uit de natuur, zoals katoen, linnen, wol, etc.
Een kenmerk van natuurlijke vezels is het ademend vermogen,
dit garandeert de behaaglijkheid van het meubel.
De vlekgevoeligheid is bij een stof van natuurlijke vezels
hoger en de lichtechtheid is vaak minder dan bij een stof van
synthetische vezels.

Stof met synthetische vezels

Synthetische materialen zijn massieve vezels die kunstmatig
gemaakt worden. Voorbeelden hiervan zijn polyester, polyamide
(nylon) en acryl. Een belangrijke eigenschap van synthetische
vezels is de gesloten vezelopbouw. Dit heeft in het gebruik een
aantal kenmerkende eigenschappen. Zo is deze stof minder
gevoelig voor vlekken en verkleuringen dan een stof van
natuurlijke vezels.
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Platweefsels zijn geweven stoffen waarbij 2 garengroepen
haaks op elkaar staan. Hoe dichter de vezels op elkaar staan,
hoe hoger de dichtheid en des te zwaarder en sterker de stof.

Microvezel bestaat uit een samenstelling van microscopische
100% synthetische vezels. Door de productietechniek wordt
de stof sterk en krijgt het een prettig en zacht gevoel.
Het is mogelijk dat tijdens het gebruik een platinavorming/glans
ontstaat. Dit is een eigenschap die bij deze stof hoort en heeft
geen negatieve invloed op de duurzaamheid en bruikbaarheid.
Doordat deze stof glad is, is deze zeer praktisch aangezien er
geen haakjes of haaltjes ontstaan.

Microleder

Microleder is gemaakt uit een combinatie van echt leder en
polyester. Door deze combinatie is dit materiaal erg sterk en
is deze meubelstof zeer geschikt voor intensief woongebruik.
Bovendien heeft het een extra rijke uitstraling.

Huisdieren

Zitmeubelen en huisdieren zijn geen ideale combinatie. Laat je
huisdier niet op de bank. Kies voor een bekleding die het minst
gevoelig is en die tevens gemakkelijk schoon te maken is.
Zoals Microvezelstoffen of Toledo leder.
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Velours

Velours is een verzamelnaam voor alle stoffen waar vezels (zowel kunstmatig als
natuurlijk) in het basisweefsel worden ingeweven. Deze productiewijze zorgt voor
een hoge belastbaarheid van de stof. Velours is geschikt voor meubelen die vaak
gebruikt worden. Druk en lichaamswarmte kunnen een zitspiegel vormen. Dit ontstaat
door lichaamsdruk, vochtigheid en warmte tijdens het gebruik.
Een ander typisch kenmerk van een veloursstof is het changeren. Dit betekent dat
de stof naar gelang de lichtinval lichter of donkerder lijkt; hierdoor wordt de indruk
gewekt dat er kleurverschillen ontstaan in de stof. De oorzaak van changeren is dat
veloursstoffen over het algemeen in één richting op het meubel worden gestoffeerd.
Hierdoor wordt het licht dat op de stof valt verschillend gereflecteerd, zoals
bijvoorbeeld bij een hoekbank. Dit noemen wij een productkenmerkende eigenschap.

Jacquard

Jacquard wordt met een speciale
techniek op een getouw (jacquard)
geweven. Door deze techniek zijn er
uitgebreide mogelijkheden voor het
maken van patronen en/of dessins in
de stof.

Chenille weefstoffen

Dit is een platweef waarbij chenille
vezels in de stof worden geweven.
Dit geeft de stof een stevige en zachte
‘touch’ en ‘look’. Hoe zachter een
chenille stof is, hoe minder vast de
vezels met elkaar zijn verbonden.
Bij deze stof is het mogelijk dat er een
zitspiegel ontstaat. Ook is gering verlies
van de pooldraden op vaak gebruikte
zitplaatsen een normaal verschijnsel.

WEETJES OVER LEDER
Een zitmeubel met een lederen bekleding toont stoer, stijlvol en
tijdloos. Leder is een natuurlijk product: leder groeit en wordt niet
gemaakt, de grondstof is een dierenhuid. Voor de verwerking van
meubelleder worden alleen de beste huiden geselecteerd.
Over het algemeen worden voor meubelleder huiden van runderen
gebruikt. Huiden worden niet geproduceerd, elke huid heeft dan
ook zijn eigen natuurlijke kenmerken. Denk hierbij aan littekens,
horzelbeten etc. Vaak geldt: hoe zachter het leder, hoe duurder het
zitmeubel is. Dit komt doordat zachte ledersoorten heel dicht bij de
natuurlijke huid staan. Hoe meer beschermende lakbestanddelen op
de huid aangebracht worden, hoe eenvoudiger het onderhoud is en
hoe beter de weerstand tegen vlekken, zonlicht etc. is. Hoe zachter
het leder, hoe kwetsbaarder. Zachte, ofwel dure huiden, hebben dus
niet automatisch een langere levensduur.

EIGEN
STOF- EN

LEDERCOLLECTIE
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Leder Toledo & ‘H’ (afgedekt leder)

Toledo en ‘H’ zijn gelooide runderhuiden.
Dit leder wordt gestuct, geschuurd en
vervolgens afgewerkt met dekkende
pigmentverf. Dit zorgt voor een
redelijk uniform karakter en maskeert
eventueel onderliggende littekens en/of
insectenbeten.
Uiteraard zijn bij een natuurproduct
de natuurlijke kenmerken niet voor
100% te maskeren en kunnen aderen,
strepen, littekens en insectenbeten nog
enigszins zichtbaar zijn. Aangezien de
nerf van de huid na het verven een wat
gladde uitstraling heeft, wordt het leder
nageprent. Door deze prent zullen de
onderlinge structuurverschillen minder
zijn dan bij ledersoorten zonder een
dekkende verflaag. Om een goede grip en
souplesse op het leder te houden, worden
de huiden na alle verfbehandelingen
‘gewalkt’: het watergehalte van het leder
wordt verminderd. Hierdoor wordt het
leder soepeler en krijgt het een vollere
uitstraling. Gepigmenteerd leder, ook
wel gedekverfd leder, is zeer duurzaam
en gemakkelijk in onderhoud. Leder ‘H’
heeft een dikte van 0,9 tot 1,1 mm en
leder Toledo 1,3 tot 1,5 mm.
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Hierdoor is Toledo leder iets sterker en
heeft het een volle en dikke uitstraling.
Het leder is zeer duurzaam, gemakkelijk
in onderhoud en uitermate geschikt
voor gezinnen.

TIPS

Retro Leder (open leder)

Retro leder, ook bekend als Vintage
leder, is een (deels) geschuurde buffelof runderhuid welke is afgewerkt met
een wax finish. Dit leder heeft een open
structuur. Dat maakt het leder gevoeliger
voor invloeden van buitenaf. Vintage
leder heeft een robuuste, old fashioned,
gebruikte uitstraling. Dit komt omdat
de gebruikte kleurstoffen transparant
zijn, waardoor het leder wat meer gaat
‘leven.’ Door de wax finish wordt het leder
kunstmatig wat ouder gemaakt.

Rancho & W9 Leder (open leder)

Deze ledersoorten behoren tot aniline
leder met een open structuur. Aniline
leder heeft een prachtige natuurlijke
uitstraling. Echter de open structuur
van dit leder zorgt er ook voor dat deze
ledersoort zeer gevoelig is voor directe
straling van de zon. Hierdoor is er meer
aandacht voor het onderhoud nodig.
Rancho en W9 leder staan heel dicht

bij de originele huid van het rund, de
natuurlijke foutjes zoals insectenbeten
en littekens zijn zichtbaar.
Beide ledersoorten hebben een dikte
van ca. 1,2 à 1,4 mm en worden gemaakt
van huiden van exotische runderen.
De huiden worden gelooid met chroomzouten en heel licht nagespoten met
aniline kleurstoffen. Hierdoor dringt
de basiskleur door in de poriën. Hierna
wordt het leder vakkundig afgewerkt
met een waxemulsie. Dit zorgt ervoor
dat het Rancho en het W9 leder zacht
en comfortabel aanvoelen.

• Een nieuw lederen zitmeubel kan in het begin strak en stug ogen.
Als het meubel in gebruik genomen wordt, zal er plooivorming
ontstaan. Dit geeft een mooi nonchalant effect aan het meubel.
• Leder is een natuurproduct en is daardoor zeer gevoelig voor
warmte en zonlicht. Plaats een meubel niet te dicht bij een
warmtebron en/of in het volle zonlicht. Voorkom zo uitdroging
en/of verkleuring van het leder.
• Vermijd scherp en hoekig speelgoed, gespen, sieraden en nagels
van huisdieren op het leder, deze kunnen het leder beschadigen.
• Spijkerbroeken geven af op lichte (wit, ecru etc.) en midden
(beige, zand etc.) kleuren, dit is geen reden voor reclamatie.
• Pas op bij medicijngebruik en hevige transpiratie. Dit kan het
leder van een zitmeubel ernstig aantasten.
• Dagelijks kun je het leder ‘afstoffen’ met een licht vochtige doek.
Gebruik deze doek enkel voor je lederen meubel.
• Bescherm en voed het leder zo’n 2 à 3 keer per jaar met het
bijpassende onderhoudsmiddel.
• Gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen,
deze ‘vernielen’ het leder.
• Verwijder vlekken door van de buitenzijde van de vlek naar
binnen toe te werken. Dep de vlek met een tissue of een schone
katoenen doek. Hierna kun je het meubel afnemen met een licht
vochtige doek. Is de vlek niet te verwijderen? Neem dan contact
op met Profijt Meubel.
• Voor meer informatie over het het reinigen en onderhoud van een
lederen zitmeubel en/of onze All in House Service kun je altijd
terecht bij één van de winkels van Profijt Meubel.
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REINIGING EN
ONDERHOUD
•	Vermijd scherp en hoekig
speelgoed, gespen, juwelen,
sieraden en nagels van
huisdieren op de bekleding.
•	Medicatie in combinatie
met transpiratie kan een
negatieve invloed hebben op
de bekleding. Voorbeelden
zijn verkleuring of een
snellere slijtage.
•	Spijkerbroeken kunnen
afgeven, dit is geen reden
voor reclamatie.
•	Meubelstoffen/kunstleder
dienen zoals elk ander
gebruiksvoorwerp
regelmatig te worden
gereinigd.
Laat vervuiling nooit te erg
worden, maak het meubel
regelmatig voorzichtig
schoon met een bijpassend
onderhoudsmiddel.
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•	Gebruik altijd een speciale
meubelborstel en borstel
voorzichtig met de vleug mee
(wanneer er sprake is van een
vleug/pool).
•	Als er lussen of losse draden
in de stof zijn gekomen, steek
deze dan met een fijn maar
stomp voorwerp terug in de
stof. Trek er nooit aan, en knip
ze vooral niet af.
•	Gebruik bij het stofzuigen
geen harde vloerborstel,
maar een speciaal meubelmondstuk gecombineerd
met een lage zuigkracht.
Wrijf altijd met de vleug
(pool) mee en stofzuig met
beleid, zodat de stof zo min
mogelijk wordt opgeruwd.
•	Verwijder bij een vlek altijd
eerst de vaste bestanddelen
voorzichtig met een lepel of
een ander stomp voorwerp.
Hierna direct een witte
badstof handdoek natmaken
met lauwwarm water.
Wring deze goed uit en
plaats daarna de handdoek

op de vlek. Laat de handdoek
liggen zodat deze de vlek
kan absorberen. Wrijf nooit
over de vlek/stof. Zodra de
handdoek verzadigd is, deze
vervangen door een schone
handdoek en indien nodig
herhalen, net zolang tot de
vlek niet meer afgeeft. Geeft
de vlek niet meer af, laat de
handdoek liggen totdat deze
droog is.
•	Maak bij het schoonmaken
altijd een draaiende beweging
en dep voorzichtig. Druk
of boen vooral niet op de
bekleding, dit beschadigt de
bekleding.
•	Zijn er specifieke vlekken,
neem dan altijd contact op
met Profijt Meubel voor
een reinigingsadvies of
reinigingsmiddel. Probeer
hierna het geadviseerde
middel altijd eerst uit op een
minder zichtbare plek.
•	Voorkom verkleuring door
het meubel nooit in direct
zonlicht te plaatsen.

•	Voor het gelijkmatig verslijten
van de bekleding adviseren
wij om regelmatig de kussens
van plaats te wisselen en
indien mogelijk om te keren.
•	Gebruik geen geurverfrissers
voor de stof, deze kunnen
een chemische reactie
veroorzaken.

•	Voor meer informatie over
het reinigen en onderhoud
van een gestoffeerd
zitmeubel en/of onze All in
House Service kun je altijd
terecht bij één van de winkels
van Profijt Meubel.
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De slimste keuze!

Wil je meer weten
over het reinigen en
onderhoud van onze
zitmeubelen of onze
All in House Service?
Neem contact met ons op
of kijk op profijtmeubel.nl

www.profijtmeubel.nl
Disclaimer: specifieke producteigenschappen van stof, lederlook en leder en verkeerd gebruik zoals genoemd in dit boekje vallen niet
onder algemene garantie en kunnen derhalve niet gereclameerd worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Profijt Meubel ©10-2020.

