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VERZORGING & ONDERHOUD
Tips voor de verzorging en onderhoud van Sofacompany meubels
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WELKOM

Leuk dat u onze handleiding voor verzorging en onderhoud voor 
zich heeft. We hebben een aantal goede tips verzameld voor het 
verzorgen & onderhouden van 
Sofacompany meubels. In deze handleiding staat de meest be-
langrijke informatie, zodat u:

 de juiste meubels en materialen volgens uw behoeftes kunt  
 kiezen.

 uw nieuwe meubels de juiste liefde en aandacht kunt geven  
 om zo lang mogelijk van elkaar te kunnen genieten in de 
 toekomst.…

Mocht het zo zijn dat u na het lezen van deze handleiding toch 
nog vragen hebt, dan kunt u altijd contact opnemen met onze 
klantenservice.
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Bij Sofacompany gaan we voorzichtig om – en respecteren wij – de 
hoge eisen van de EU norm. Dat betekent dat potentieel schadelij-
ke stoffen zijn verwijderd bij het productieproces, en op deze ma-
nier mogelijke allergische reacties zijn geminimaliseerd. 
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KIES HET MEUBEL DAT PAST BIJ UW 
BEHOEFTES 

Natuurlijk kiest u meubels die het meest bij u passen en voldoen aan 
uw behoeftes. Toch hebben alle meubels een zeker onderhoud nodig en 
daarom is het goed om te weten welk onderhoud en welke verzorging 
nodig zijn voor onze verschillende materialen. Op deze manier kunnen wij 
voldoen aan uw verwachtingen wat betreft uitstraling en functionaliteit. 
Hierover leest u alles in deze handleiding. 

Al onze meubels kunnen qua kleur vervagen en zijn gevoelig voor direct 
zonlicht. Mocht het zo zijn dat uw meubel direct of gedeeltelijk in de 
zon staat, dan adviseren wij lichtgekleurde stoffen en/of een kleurvaste 
bekleding zoals wol. 

Donkere kleding kan afgeven op lichte bekleding. Bijvoorbeeld een 
donkere jeans kan vlekken veroorzaken op uw meubel. Ritsen en studs 
kunnen gaatjes en lussen veroorzaken in de bekleding.

D e verzorging van gestoffeerde meubels hangt af van de intensiteit van het 
gebruik. Het meest belangrijke onderhoud is stofzuigen. Het is aan te raden 
uw meubel minimaal 1x per week te stofzuigen. Dit zal stof en vuil verwij-

deren dat anders in de stoffering trekt en/of vlekken kan veroorzaken. Gebruik 
altijd een zacht opzetstuk van de stofzuiger. Wrijf niet te hard op de stof tijdens 
het stofzuigen of met het gebruik van een vlekverwijderaar, want dit kan ervoor 
zorgen dat de stof gaat “pillen” of van kleur kan veranderen. 
Het impregneren van de stof zorgt ervoor dat deze beschermd wordt tegen 
vloeistoffen. Zie onze adviezen in het onderdeel ‘Impregneren’.

Denk eraan om de zit- en rugkussens regelmatig op te schudden, zodat de 
vulling gelijkmatig verdeeld blijft, en op deze manier de vorm van de kussens 
wordt behouden. Kussens hebben de eigenschap de vorm aan te nemen van het 
“gebruik”. Vaak krijgen de zachtere kussens na verloop van tijd een “comforta-
bele look” (beetje gekreukt) en dit hoort bij het design. Wil je toch graag de vorm 
houden, dan moet je dagelijks opschudden. Als het mogelijk is, dienen de zit- en 
rugkussens regelmatig omgewisseld te worden. Hierdoor gaan de kussens 
langer mee en zal dit de eventuele slijtage verminderen.

Zorg ervoor dat plooien en vouwen in het meubel voorzichtig worden gladgestre-
ken met de hand. Afhankelijk van het model en de constructie, zijn het voor-
komen van plooien in de bekleding normaal door het gebruik van het meubilair. 

MEUBELS
GESTOFFEERDE
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S toffering maakt pluis aan op het oppervlak, wat ook wel “pillen” wordt 
genoemd. Dit is geen fout of gebrek, maar een natuurlijk verschijnsel van 
de stof. Het meeste pluis wat zichtbaar is zijn vezels van kleding, dekens 

of losse stof van de bekleding van het meubel zelf. Pillen kan de bekleding een 
slordige uitstraling geven, net als vezels van andere kleuren afkomstig van kle-
ding o.i.d., en deze kunnen verstrikt raken in de stof waardoor de hoeveelheid 
pluis verergerd. Als pluis op het meubel zichtbaar is adviseren wij dit voorzichtig 
te verwijderen met een elektrische pluizenverwijderaar. 

Vlekken op de bekleding zijn op verschillende manieren te verwijderen, afhanke-
lijk van de soort vlek:

VETVRIJE VLEKKEN: Dep allereerst de vlek voorzichtig met een schone stofvrije 
doek of spons, en met schoon warm water. Dep de vlek vanuit de buitenste rand 
naar binnen toe. 

VETVLEKKEN: Deze kunnen verwijderd worden met speciale vlekverwijderaars. 
We adviseren een vlekverwijderaar eerst te testen op een minder zichtbare plek 
van de bekleding, voordat deze daadwerkelijk op de vlek wordt gebruikt. We ad-
viseren Guardian Textile Cleaner.

Veel van onze meubels worden geleverd met een duidelijke montagehandleiding. 
Het is belangrijk dat deze montagehandleiding goed word opgevolgd zodat de 
garantie van toepassing blijft. Wij adviseren u om van geschroefde onderdelen de 
schroeven af en toe aan te draaien.

IMPREGNEREN
We adviseren om de bekleding van uw meubel altijd te im-
pregneren. Dit geeft een effectieve oppervlaktebehandeling 
en de nodige bescherming tegen vlekken etc. Impregneren 
zal het uiterlijk en het ademen van de stof niet beïnvloeden, 
maar zal de bekleding van een onzichtbare bescherming 
voorzien. Wij adviseren de Guardian Textile Protection spray.

Sofacompany Adviseert Guardian Textile Protection.

LET OP: Leer mag niet geïmpregneerd worden!

MEUBELS
GESTOFFEERDE

https://nl.sofacompany.com/accessoires/meubelonderhoud/onderhoudsproducten
https://nl.sofacompany.com/accessoires/meubelonderhoud/onderhoudsproducten
https://nl.sofacompany.com/accessoires/meubelonderhoud/onderhoudsproducten
https://nl.sofacompany.com/accessoires/meubelonderhoud/onderhoudsproducten
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IMPREGNEREN
MATERIALEN &

STOFFEN BEKLEDING MET NYLON EN POLYESTER:

Stoffen bekleding, bestaande uit nylon en polyester heeft een duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk oppervlak. Deze bekleding is onder meer een geschikte 
keuze voor gezinnen met kinderen en voor andere gezinssamenstellingen waar-
bij het meubilair intensief wordt gebruikt. Synthetische stoffen hebben slechte 
absorptie, waardoor deze niet snel verkleuren en niet vlekgevoelig zijn. De mate-
rialen kunnen direct gereinigd worden en de stof mag regelmatig geïmpregneerd 
worden zodat de bekleding nog vuilafstotender wordt. Hiervoor adviseren wij 
onze ‘Guardian’ Textielbescherming. Sofacompany adviseert ‘Guardian’ Textiel-
reiniger om de stof te reinigen nadat er vuil of een vlek op de bekleding terecht is 
gekomen. U vindt deze producten op onze website.

VELOUR:
Velour bestaat uit slijtvaste polyester vezels. De stofvezels hebben weinig on-
derhoud nodig. Velour stof verandert van kleur als het weefsel aan een andere 
lichtintensiteit wordt blootgesteld of als de vezels in een andere richting worden 
geveegd. Dit geeft een verrassend effect en is een kenmerkende eigenschap die 
onlosmakelijk is verbonden aan Velour. Een kleurverandering is geen gebrek 
aan kwaliteit en geen permanent verschijnsel, want na het terugbrengen van de 
lichtintensiteit of het terug vegen van de vezels wordt de voorgaande kleur weer 
zichtbaar. 

STOFFEN BEKLEDING MET WOL:

Wol is ontzettend duurzaam, vuilafstotend en elastisch. Wol voelt comfortabel 
wanneer je langer op een meubel zit en heeft de eigenschap om vocht en warmte 
van het lichaam te absorberen. Wol hoeft niet geïmpregneerd te worden, want 
het bevat lanoline, een natuurlijke impregnatie. 
 
Wol kan in het begin overtollige vezels op het oppervlak bevatten. Dit verschijnsel 
heet “pillen”. Dit is een natuurlijk proces en staat los van de kwaliteit van de stof. 

 MATERIALEN KUN-
NEN MAKKELIJK WORDEN 
SCHOONGEMAAKT EN DOOR 
ZE REGELMATIG TE IMPREG-
NEREN WORDEN ZE NOG 
MEER VUILAFSTOTEND

https://nl.sofacompany.com/accessoires/meubelonderhoud/onderhoudsproducten
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ONDERHOUD
LEER &
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LEER
Anilineleer is het meest natuurlijke leer dat wordt gebruikt bij 
meubels. Dit type leer heeft minimale behandeling of bescherming 
nodig. Bij Anilineleer zijn natuurlijke oneffenheden zichtbaar en 
het leer ademt. 

Alleen leer met de hoogste kwaliteit wordt aangeduid met de bena-
ming Aniline en Sofacompany gebruikt hoofdzakelijk de leerhuid met 
minimale beschadigingen en minimale natuurlijke oneffenheden. 

S ofacompany kiest alleen voor puur egaal gekleurd Europees Aniline leer en 
het oppervlak is behandeld met olie. Dit zal het comfort en de exclusiviteit 
van het leer versterken en geeft het een zachte, mooie en soepele uitstra-

ling. Het leer zal ook nooit warm of koud aanvoelen. Het exclusieve Anilineleer 
heeft de eigenschap dat het kleine gebruikssporen kan vertonen na verloop van 
tijd, wat resulteert in een dof oppervlak. 

We adviseren om het leer te behandelen met Guardian’s leerzorg kit. Dit product 
vindt u op onze website. Het beschermt tegen morsen en vlekken, verlengt de 
gebruiksduur van het leer en zorgt voor behoud van soepelheid. De kleur van het 
leer wordt donkerder als er crème wordt opgebracht. Dit is een tijdelijk proces 
en na verloop van tijd zal de originele kleur weer tevoorschijn komen, nadat de 
crème is opgenomen door het leer.

We adviseren uw leren meubels niet in direct zonlicht te plaatsen of dichtbij 
warmtebronnen zoals kachels of centrale verwarming. Dit kan leiden tot uitdro-
ging van het leer. 

Het leer is schoon te houden door dagelijks met een schone, vochtige, zachte 
doek de meubels af te nemen. Zorg ervoor dat u niet te hard te wrijft op het leer. 

Vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen en scherpe objecten.

Als er wordt gemorst op het leer, zorg er dan voor dit u het leer snel droog maakt. 

U kunt eens per maand uw leren meubels stofzuigen. Gebruik de zachte opzet-
borstel, zodat u voorkomt dat er krassen ontstaan. 

OPMERKING: Leder mag niet geïmpregneerd worden, maar moet worden be-
handeld met lederverzorgingsproducten.

ONDERHOUD
LEER &

https://nl.sofacompany.com/accessoires/meubelonderhoud/onderhoudsproducten
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ONZE STOFFEN
KWALITEIT VAN 



19 | Januar 201718 | Januar 2017

PILLEN

Pillen is het proces waarbij kleine stoffen balletjes (pluizen) op het oppervlak van 
de stof ontstaan. Dit is een veelvoorkomend verschijnsel bij stoffen bestaande uit 
polyester en natuurlijk materiaal.   
 
Het kan soms voorkomen dat wollen stoffen overtollige vezels (pillen) bevatten. 
Dit zegt niets over de kwaliteit van de wol. De vezels kunnen simpel worden 
verwijderd met een pluizenverwijderaar. Op onze website vind je een schaalaan-
duiding voor de mate waarin stoffen pillen. De schaal loopt van 1 tot 5 waarbij 
een stof met een aanduiding van 5, het minste kans heeft op pillen. Een stof met 
aanduiding 1 betekent dat er erg veel pluizen op de stof aanwezig kunnen zijn. 
We adviseren dat een stof minimaal 3 tot 4 op de schaal van 5 moet scoren. Dan 
is in onze ogen een stof geschikt voor ieder huishouden en van ruim voldoende 
kwaliteit. 

KLEURECHTHEID

Kleurechtheid is een indicatie waarmee men aangeeft in welke mate een stof 
bestand is tegen zonlicht. De kleurechtheid schaal loopt van 1 tot 8, waarbij 8 
de maximale score is en dus wordt toegekend aan een stof met een volledige 
kleurvastheid. Een stof met een kleurechtheid van 3 tot 4 is zeer gebruikelijk. 
Voor elke stap in de schaal wordt de kleurechtheid van de stof twee keer zo hoog 
in vergelijking met de vorige stap. Voordat er een keuze gemaakt wordt voor een 
bepaalde soort stof, kan het waardevol zijn om van te voren te bepalen waar een 
meubel geplaatst gaat worden en of deze in hoge mate blootgesteld zal gaan 
worden aan zonlicht.

MARTINDALE
Martindale is een term die wordt gebruikt om de duurzaam-
heid van een meubelstof te omschrijven.

Voor een meubel in een normaal huishouden wordt geadvi-
seerd om in ieder geval 15.000 aan te houden voor normaal 
 gebruik en op zijn minst 25.000 voor intensief gebruik.

ONZE STOFFEN
KWALITEIT VAN 
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HOUT & 
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H out is een natuurlijk materiaal dat karakter en schoonheid toevoegt aan 
een meubelstuk. Ons meubilair is gemaakt met gefineerd hout wat sterker 
is dan massief hout. Ook heeft het de eigenschap om te veranderen van 

kleur bij verschillende vormen van belichting. Daarnaast kan er kleurverschil zijn 
tussen de verschillende lagen van het fineer door de eigen patronen en houtner-
ven. Bij binnenkomst in onze productieafdeling zal het hout bijna een egale kleur 
en structuur hebben. Na verloop van tijd kan het echter voorkomen dat het hout 
enigszins kan verschillen in kleur en structuur. 

Ons hout wordt afgewerkt met een transparante lak om de structuur en nerven 
van het hout zichtbaar te maken en om de omlijningen te egaliseren. Dit zorgt 
ervoor dat het hout bijna niet schoongemaakt hoeft te worden en dit zal de ge-
bruiksduur van uw meubel aanzienlijk verlengen. Deze transparante lak is mild 
voor het hout en zal het hout beschermen tegen krassen. Het hout voelt goed aan 
en zal door de jaren heen mooi blijven. 

We adviseren om het hout extra te beschermen de eerste maanden. Hout kan 
van kleur veranderen en dat gebeurt meestal in het begin, vooral wanneer het 
hout wordt blootgesteld aan direct zonlicht. Dit kan vermeden worden wanneer 
het hout daar niet of minimaal aan wordt blootgesteld.

Mocht u het hout willen schoonmaken en onderhouden, dan adviseren wij om het 
met een droge, schone doek af te nemen. Mocht dit niet voldoende zijn kan er 
ook een licht vochtige schone doek gebruikt worden. Maak het hout daarna altijd 
goed droog met een doek.

Hout en fineer zijn erg gevoelig voor vocht. Laat geen water of andere vloeistoffen 
op het gelakte oppervlak achter, want dit kan zelfs door microscopische scheurtjes 
in het hout trekken en schade aanrichten. Maak gebruik van onderzetters en snij-
planken, als u wilt dat het oppervlak van het hout nog jaren mooi blijft. 

Laat nooit langer dan 12 uur een plastic tafelkleed of zeildoek op een houten op-
pervlak liggen. Zo kan het hout blijven ademen en wordt scheurvorming vermeden.

DEZE LICHTE LAK IS HOUT-
VRIENDELIJK EN VERMINDERT HET 
RISICO OP KRASSEN. HET HOUT 
VOELT PRETTIG AAN EN BLIJFT MOOI 
MET DE JAREN 

ONDERHOUD
HOUT & 
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