
INFORMATIE
ONDERHOUDS



STOF & MICROLEDER                          

LEDERLOOK    

LEDER     

TIPS VOOR JOUW ZITMEUBEL

HOUT

LINOLEUM

OVERIGOVERIG  HPL , BETON, MELAMINE, KERAMIEK, DEKTON, GLAS

3
3
4
5
6
7
77

INHOUD

Bedan
kt

Wat le
uk dat

 je ervo
or heb

t geko
zen om

 een m
eubel 

bij onz
e 

winkel
 te kop

en! He
t duur

t nog e
ven, m

aar ach
ter de 

scherm
en 

gaan w
ij hard

 aan d
e slag 

zodat 
jij zo s

nel mo
gelijk v

an je 

bestel
ling ku

nt gen
ieten.

Je wilt
 jouw a

ankoo
p n

Je wilt
 jouw a

ankoo
p natu

urlijk z
o moo

i moge
lijk hou

den! 

Daarom
 is goe

d onde
rhoud

 belan
grijk. I

n dit m
agazin

e vind
 je 

inform
atie ov

er de m
eest vo

orkom
ende m

aterial
en. Lee

s dit 

alvast 
door z

odat je
 helem

aal op
 de ho

ogte b
ent wa

nneer 
jouw 

meube
ls bij jo

u in hu
is staa

n!

Alvast
 veel p

lezier 
met je

 meub
els!



3

STOF EN MICROLEDER
INZITPERIODE
Zodra het meubel bij jou thuis staat kan het zo zijn dat deze wat harder zit dan in de winkel. Een zitmeubel moet 
namelijk eerst ingezeten worden. Dit wordt ook wel de inzitperiode genoemd. Gedurende 3 tot 6 maanden wordt 
het schuim ongeveer 15% zachter, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik. Belangrijk is dat de zitkussens 
gelijkmatig worden gebruikt. De stof zal ook meerekken om de naden te ontlasten en je bank kan dus plooien 
vertonen. Dit is een normale eigenschap en niets om je zorgen over te maken.

OPKLOPPEN VAN LOSSE RUGKUSSENSOPKLOPPEN VAN LOSSE RUGKUSSENS
Schud losse rugkussens regelmatig op. Deze hebben vaak de neiging om tijdens het gebruik wat in te zakken. 
Door deze krachtig op te schudden wordt de inhoud goed verdeeld en wordt de vorm beter behouden.

PILLING
Bij elk gestoffeerd zitmeubel is de kans op pilling aanwezig. Dit is een verschijnsel waarbij de losgekomen vezels 
van de meubelstof samenklitten met de vezels van kleding, sierkussens, fleecedekens en ander extern vuil. Dit 
worden dan bolletjes die vast lijken te zitten aan de stof. Pilling is eenvoudig te verwijderen met een pilling-
tondeuse. tondeuse. 

STOFZUIGEN EN REINIGEN
Het is belangrijk om het meubel regelmatig te stofzuigen om vuil zo snel mogelijk te verwijderen. Doe dit met 
een stofzuiger met geringe zuigkracht en een meubelmondstuk. Ga hierbij mee met de vleug van de stof. Neem 
daarnaast de stof een aantal keer per jaar af met een vochtige (niet te natte) zeem zonder schoonmaakmiddel. 

REINIGEN EN ONDERHOUD
Het reinigen van je meubel volstaat met het geregeld afstoffen van het meubel met een zachte, droge doek. 
Wanneer het kunstleder vuil is geworden, kun je het meubel reinigen met een vochtige, zachte lederen zeem. Dit 
doe je met ronddraaiende bewegingen. Vermijd schoonmaakmiddelen! Deze kunnen het kunstleder aantasten. 

Het kunstleder onderhoud je met een Leatherlook Clean & Care Kit. Lees hiervoor eerst de gebruiksaanwijzing goed 
door. Dit onderhoudsmiddel is verkrijgbaar in onze winkels. 

VLEKKEN VLEKKEN 
Indien je hebt gemorst met vloeistof op het kunstleder, neem deze dan zo snel mogelijk af met een droge doek 
totdat het oppervlak droog is. Het is belangrijk dat je uiterst voorzichtig bent met jeans. Hierin worden namelijk 
verfstoffen gebruikt die afgeven, zelfs na veelvuldig wassen. Hierdoor kan er een blauwe schijn op het lederlook 
komen die niet of heel lastig schoon te maken is. 

LEDERLOOK



LEDER
ALGEMENE INFORMATIE OVER LEDER
Leder is een schitterend natuurproduct voor de bekleding van jouw zitmeubel. Hier worden de mooiste huiden voor 
geselecteerd. Leder heeft karakter, een rijk uiterlijk en varieert van huid tot huid. Daardoor is het mogelijk dat leder 
karakteristieke kenmerken bevat zoals littekens en insectenbeten. Dit is de natuurlijke charme van het leder en 
hierin onderscheidt echt leder zich van kunstproducten.

STOFZUIGEN EN REINIGEN
Het is belangrijk om het meubel regelmatig te stofzuigen om vuil te verwijderen. Doe dit met een stofzuiger met Het is belangrijk om het meubel regelmatig te stofzuigen om vuil te verwijderen. Doe dit met een stofzuiger met 
geringe zuigkracht en een meubelmondstuk. Neem daarnaast het leder regelmatig af met een vochtige (natuur) 
zeem. Reserveer hiervoor een aparte zeem die vrij is van resten van reinigingsmiddelen. Om de zeem vochtig te 
maken adviseren wij gedestilleerd water. 

ONDERHOUD 
Om jouw lederen zitmeubel te voeden en te beschermen heb je een onderhoudsmiddel nodig. Het onderhoud Om jouw lederen zitmeubel te voeden en te beschermen heb je een onderhoudsmiddel nodig. Het onderhoud 
dient ongeveer 2 á 3 keer per jaar te gebeuren. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van het onderhoudsmiddel 
goed door. In ons assortiment hebben wij verschillende leersoorten en elke leersoort heeft een ander onder-
houdsmiddel nodig. De benodigde onderhoudsmiddelen verkopen wij in al onze winkels. Indien je niet weet welk 
onderhoudsproduct je nodig hebt, kun je onze verkoopadviseurs om advies vragen!

INZITPERIODE
Zodra het meubel bij jou thuis staat kan het zo zijn dat deze wat harder zit dan in de winkel. Het leder is in het begin Zodra het meubel bij jou thuis staat kan het zo zijn dat deze wat harder zit dan in de winkel. Het leder is in het begin 
namelijk nog redelijk stug en het schuim moet eerst ingezeten worden. Gedurende 3 tot 6 maanden wordt het 
schuim ongeveer 15% zachter, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik. Belangrijk is hierbij dat de zitkussens 
gelijkmatig worden gebruikt. Tijdens de inzitperiode zal het leer ook meerekken om de naden te ontlasten en kan je 
zitmeubel dus plooien vertonen. Dit is een normale eigenschap en niets om je zorgen over te maken.

OPSCHUDDEN VAN LOSSE RUGKUSSENS
Schud de losse rugkussens regelmatig op. Deze hebben vaak de neiging om tijdens het gebruik wat in te zakken. Schud de losse rugkussens regelmatig op. Deze hebben vaak de neiging om tijdens het gebruik wat in te zakken. 
Door deze krachtig op te schudden wordt de inhoud goed verdeeld en de vorm beter behouden.
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Veel van onze klanten hebben gekozen voor onze All-in Care garantie zodat zij 
5 danwel 7 jaar zorgeloos kunnen wonen. 

All-in Care biedt je naast vlekbescherming een uitgebreide aanvulling op de 
CBW garantie. Met All-in Care garantie ben je gedurende de gekozen looptijd 
verzekerd van professionele hulp bij problemen aan het zitmeubel en gratis herstel 
zonder berekening van voorrijkosten. Alle informatie vind je in onze All-in Care folder! 

Bij een mankement of vlek is het noodzakelijk dit binnen 2 werkdagen aan ons te Bij een mankement of vlek is het noodzakelijk dit binnen 2 werkdagen aan ons te 
melden. 

ALL-IN CARE   -   ZORGELOOS WONEN 



TIPS VOOR JOUW ZITMEUBEL

1. ZONLICHT
 Plaats je meubel bij voorkeur niet in direct zonlicht, dit voorkomt bovenmatige verkleuring. 

2. WARMTEBRON
Plaats je meubel niet te dicht tegen een warmtebron zoals een kachel of radiator. Dit voorkomt rek van het 

bekledingsmateriaal, verkleuring en uitdroging. 

3. HUISDIEREN
Huisdieren hebben over het algemeen scherpe nagels en schadelijke lichaamsvetten. Voorkom zoveel Huisdieren hebben over het algemeen scherpe nagels en schadelijke lichaamsvetten. Voorkom zoveel 

mogelijk dat je huisdier op het zitmeubel gaat liggen om beschadigingen te voorkomen.

4. LUCHTVOCHTIGHEID
Een goede luchtvochtigheid zit tussen de 40 en 60% en is voor ieder meubel belangrijk. De luchtvochtig-

heid kun je op peil houden door genoeg planten in huis te zetten, een bakje met water aan de verwarming 

te hangen en je huis goed te ventileren. Het meten van de luchtvochtigheid kan eenvoudig met een 

hygrometer. 

5. GEBRUIK
Gebruik enkel de zitkussens als zitplaats. Een arm-, rug- en hoofdsteun zijn niet geschikt om op te zitten. 

6. SPIJKERBROEKEN
Spijkerbroeken kunnen kleurstoffen afgeven. Pas zeker op met lichte bekleding op je zitmeubel. De waas 

van spijkerbroeken is zeer slecht te verwijderen. 

7. TRANSPIRATIE & MEDICATIE
Stel een lederen zitmeubel niet bloot aan langdurig 

contact met transpiratie. Pas hierbij vooral op contact met transpiratie. Pas hierbij vooral op 

in combinatie met medicijngebruik. Dit kan 

chemische reacties opwekken via transpiratie, 

waardoor de beschermlaag van het leder 

wordt aangetast. 

8. REINIGINGSMIDDELEN
Gebruik bij leder enkel een licht vochtige 

(natuur)zeem of het daarvoor bestemde (natuur)zeem of het daarvoor bestemde 

onderhoudspakket voor het reinigen van 

uw lederen zitmeubel. Vermijd andere 

reinigingsmiddelen, deze kunnen het leder 

aantasten. 
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HOUT
ALGEMENE INFORMATIE OVER HOUT
Hout is een prachtig natuurproduct en zorgt voor een warme en karakteristieke toevoeging aan jouw interieur. 
Voor onze meubels selecteren we de beste houtsoorten uit het binnen- en buitenland. Elke houtsoort is uniek en 
heeft verschillende karakteristieke kenmerken zoals noesten, nerven en kleurschakeringen. Dit is de handtekening 
die de natuur aan het hout heeft gegeven. In de loop van de tijd zal hout altijd iets verkleuren, meestal wordt dit 
dan iets donkerder.

VLEKKENVLEKKEN
Het onderhouden met het juiste onderhoudsmiddel zorgt voor een lichte waterafstotende laag. Dit geeft echter 
nooit 100% de garantie dat er bij het morsen van vloeistof niets in je tafel trekt. Gebruik dus altijd onderzetters, 
placemats en eventueel een tafelkleed om je tafel optimaal tegen vlekken en beschadigingen te beschermen. 
Wordt er onverhoopt toch vloeistof op de tafel gemorst? Neem deze dan af met een droge doek totdat het 
oppervlak droog is. Behandel de tafel daarna - en indien nodig meerdere malen - met Woodclean Intensieve 
Houtreiniger. Behandel de tafel vervolgens weer met het juiste onderhoudsmiddel. 

ZONLICHT & LUCHTVOCHTIGHEIDZONLICHT & LUCHTVOCHTIGHEID
Plaats je meubel bij voorkeur niet in direct zonlicht, dit voorkomt snelle verkleuring. Tevens is een goede lucht-
vochtigheid tussen de 40 en 60% in je woonhuis belangrijk om het scheuren van hout te voorkomen. Voornamelijk 
in de winter kan de luchtvochtigheid sterk dalen als gevolg van het verwarmen van je woning. De luchtvochtigheid 
kun je op peil houden door genoeg planten in huis te zetten, een bakje met water aan de verwarming te hangen 
en je huis goed te ventileren. Het meten van de luchtvochtigheid kan eenvoudig met een hygrometer.

 REINIGEN EN ONDERHOUD
Het is belangrijk om het meubel regelmatig te reinigen om vuil te verwijderen. Doe dit met een licht vochtige doek 
vrij van schoonmaakmiddel. Wrijf het meubel hierna altijd droog. Daarnaast moet het meubel elke 4-6 maanden 
behandeld worden met het daarvoor bestemde onderhoudsmiddel. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van het 
onderhoudsmiddel goed door. De benodigde onderhoudsmiddelen verkopen wij in al onze winkels. Indien je niet 
weet welk onderhoudsproduct je nodig hebt, kun je onze verkoopadviseurs om advies vragen! 

Wood Care Kit 
Teakfix

Wood Care Kit 
Waxoil

Wood Care Kit 
Natural Wood Sealer

Wood Care Kit 
Matt Polish



LINOLEUM
ALGEMENE INFORMATIE OVER LINOLEUM
Linoleum is een duurzaam materiaal dat al eeuwenlang gebruikt wordt voor het vervaardigen van meubels. 
Het wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen (lijnzaadolie) en behoort daardoor tot de meest milieuvriendelijke Het wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen (lijnzaadolie) en behoort daardoor tot de meest milieuvriendelijke 
materialen ter wereld.  Wanneer lijnzaad wordt afgedekt en er geen UV-licht bij kan komen (door bijvoorbeeld een 
schaal op tafel), ontstaat onder de schaal een gele vlek door tekort aan UV-licht. Dit gebeurt ook zolang deze in de 
verpakking zit. De kleur kan bij ontvangst dus wat vergeeld zijn. Deze gele vlek trekt uiteindelijk vanzelf weer weg 
zodra het materiaal weer aan UV-licht wordt blootgesteld. Verder is linoleum een zacht materiaal. Helaas kan 
soms door drukbelasting (vooral tijdens transport) een ingedrukte plek ontstaan. Deze ingedrukte plek gaat er 
vanzelf weer uit als je het meubel een tijd hebt staan. vanzelf weer uit als je het meubel een tijd hebt staan. 

REINIGEN EN ONDERHOUD
Het is belangrijk om het meubel regelmatig te reinigen om vuil te verwijderen. Doe dit met een licht vochtige doek. 
Indien nodig kun je het meubel ook met een PH-neutraal schoonmaakmiddel schoonmaken. Wrijf het meubel 
hierna altijd droog. Daarnaast moet het meubel elke 4-6 maanden behandeld worden met het daarvoor 
bestemde onderhoudsmiddel. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van het onderhoudsmiddel goed door. De 
benodigde onderhoudsmiddelen verkopen wij in al onze winkels. Indien je niet weet welk onderhoudsproduct je 
nodig hebt kun je onze verkoopadviseurs om advies vragen! 

VLEKKEN
Het onderhouden met het juiste onderhoudsmiddel zorgt voor een lichte waterafstotende laag. Dit geeft echter Het onderhouden met het juiste onderhoudsmiddel zorgt voor een lichte waterafstotende laag. Dit geeft echter 
nooit 100% de garantie dat er bij het morsen van vloeistof niets in je tafel trekt. Gebruik dus altijd onderzetters, 
placemats en eventueel een tafelkleed om je tafel optimaal tegen vlekken en beschadigingen te beschermen.

LUCHTVOCHTIGHEID
Een goede luchtvochtigheid tussen de 40 en 60% in je huis is belangrijk om het scheuren van hout te voorkomen. Een goede luchtvochtigheid tussen de 40 en 60% in je huis is belangrijk om het scheuren van hout te voorkomen. 
Voornamelijk in de winter kan de luchtvochtigheid sterk dalen als gevolg van het verwarmen van je woning. De 
luchtvochtigheid kun je op peil houden door genoeg planten in huis te zetten, een bakje met water aan de ver-
warming te hangen en goed te ventileren. Het meten van de luchtvochtigheid kan met een hygrometer. 
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REINIGEN EN ONDERHOUD
Een meubel met één van deze toplagen vergt slechts weinig onderhoud. Gebruik voor normaal onderhoud van je 
meubel een zachte doek. Indien nodig kun je het meubel afnemen met een licht vochtige doek. Wrijf het meubel 
hierna altijd droog. Wanneer je het meubel grondig wil reinigen is dit eenvoudig uit te voeren met bijna alle 
standaard milde reinigingsmiddelen.

VLEKKEN 
Om je meubel zo lang mogelijk mooi en vrij van vlekken en beschadigingen te houden adviseren wij het gebruik Om je meubel zo lang mogelijk mooi en vrij van vlekken en beschadigingen te houden adviseren wij het gebruik 
van onderzetters en placemats. Wanneer je hebt gemorst met vloeistof, neem het meubel dan zo snel mogelijk af 
met een droge doek totdat het oppervlak droog is. Indien je een meubel hebt met een toplaag van Beton 
adviseren wij je om extra voorzichtig te zijn. Beton is namelijk gevoeliger voor (vet)vlekken.

OVERIG (HPL, BETON, MELAMINE, KERAMIEK, DEKTON, GLAS)




