Informatiegids
alles over afleveren, service en onderhoud

Gefeliciteerd
met uw aankoop

• Algemene of productgerelateerde vragen

	Dan neemt u contact op via 040-2434571 of mail naar
info@veroudenwonen.nl of slapen@veroudenwonen.nl

• Betaling en levering

	Tijdig nemen wij contact met u op voor de levering van uw
meubelen. Het restantbedrag kunt u bij levering voldoen bij onze
bezorgdienst. Dit kan zowel per pin als contant. Let u er alstublieft
op dat het in vele gevallen noodzakelijk is om uw pinlimiet tijdelijk
te verhogen. Wij accepteren geen creditcard betalingen.

• 	Serviceaanvragen

	
I ndien u heeft moeten constateren dat een product een
beschadiging heeft opgelopen tijdens of voor de levering of
een fabricagefout bevat, vragen wij u contact op te nemen via
040-2434571 of mail naar service@veroudenwonen.nl of
slapen@veroudenwonen.nl
Team Verouden Wonen & Slapen
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Uw aankoop is bij ons in
goede handen
Wij werken samen met de beste meubelproducenten om u kwalitatief
hoogwaardige meubelen te leveren voor jarenlang woonplezier.
HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK?
Nadat wij de meubelen hebben ontworpen worden er eerst proefmonsters gemaakt. Deze worden uitgebreid
getest op kwaliteit. Daarna worden de meubelen in productie genomen. Veelal gaat het om maatwerk dat
speciaal voor u wordt vervaardigd. Nadat uw bestelling bij ons is geplaatst, gaan wij voor u aan de slag om alles in
goede banen te leiden.
Aangezien wij met producenten over de hele wereld werken, kan bijvoorbeeld de bank in een Nederlandse
fabriek worden geproduceerd, de salontafel met de hand worden gemaakt in Indonesië en uw mooie bijpassende
tapijt met zorg worden geweven in India. Onze fabrikanten moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen.
Vanaf het moment dat u onze winkel verlaat, gaan zij aan de slag om dit binnen de afgesproken levertijd voor u te
produceren. Als de artikelen bij ons worden geleverd, stellen wij uw bestelling samen en plannen wij de levering in.
Het bestellen, opvolgen, ontvangen, controleren, inplannen en uitleveren is een intensieve procedure die zich
afspeelt in de periode die wij als ‘de levertijd’ aanduiden. U kunt ervan op aan dat wij het uiterste zullen doen om
de afgesproken levertijd te waarborgen.
GARANTIE
Uiteraard leveren wij alles onder volledige CBW garantie af. Hierover leest u meer op pagina 12. U kunt uw
garantie op zitmeubelen voor een klein bedrag uitbreiden naar 5 jaar met onze aanvullende service. Deze
uitgebreide garantie omvat onder andere ‘service aan huis’ en biedt bovendien een ‘hogere dekking’ dan de
standaard garantie.
WAT MAG U VAN ONS VERWACHTEN?
Kwalitatief hoogwaardige meubelen die met zorg geproduceerd zijn en met oog voor detail aan u worden
geleverd. Voorafgaand aan de bezorging ontvangt u van ons een bevestiging. Nadere informatie hierover vindt u
op de eerste pagina van uw bestelbon.

Misschien heeft u de keuze voor de garantie nu nog niet gemaakt. In de periode vóór aflevering van uw meubelen
kunt u deze uitgebreide garantie alsnog afsluiten. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u ons bellen of mailen.
Houd dan uw bestelbon uit deze map bij de hand. U leest meer over deze garantie op pagina 13.
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Bezorging van uw aankoop
U heeft er al een tijdje naar uit kunnen kijken; de dag dat uw nieuwe meubelen
worden bezorgd. Wij besteden hier veel zorg en aandacht aan en kijken ernaar
uit dit voor u te mogen verzorgen.

OM ALLES GOED TE LATEN VERLOPEN, HIERBIJ WAT HANDIGE TIPS:
1.	Dag van levering: wij adviseren u de originele aankoopbon bij de hand te houden om alles goed te kunnen
controleren.
2. 	Heeft u al een plaats in gedachten voor uw nieuwe meubelen? Wij stellen het op prijs als u de ruimte reeds
heeft vrijgemaakt.
3. Mocht een verhuislift noodzakelijk zijn, vergeet dit dan niet vooraf te bespreken.
Indien dit NIET is gebeurd en wel wenselijk is, adviseren wij u om dit alsnog te doen.
Houd er rekening mee dat de plaats waar de lift moet komen te staan en de oprit naar deze plaats toe, vrij zijn.
Let er op dat er geen auto’s geparkeerd staan. Tevens is het van belang dat er in uw woning genoeg ruimte is
om uw meubelen naar binnen te brengen.
Wanneer bij aflevering blijkt dat er toch een verhuislift nodig is, worden deze kosten aan u doorberekend.
4. 	De meubelen worden met zorg geplaatst en het verpakkingsmateriaal wordt uiteraard meegenomen. Voor
vertrek wordt alles met u doorgenomen en worden de meubelen samen met u gecontroleerd. Daarna wordt
de afleverbon samen met u ondertekend.
5. 	Indien u na vertrek van de bezorgers toch nog op- of aanmerkingen heeft, adviseren wij u deze zo snel
mogelijk aan ons door te geven, zodat wij met u tot een goede oplossing kunnen komen. Wij zijn pas tevreden
als u dat ook bent.
6. 	Onze leveringen worden uitgevoerd conform de landelijke CBW-voorwaarden. Dit geeft u extra zekerheid.
7. 	Betaling: indien bij aflevering nog een deel van het orderbedrag voldaan moet worden, kan dit door middel
van contante betaling of via ons mobiel pinapparaat waarmee al onze meubelbezorgers zijn uitgerust.
Zorg ervoor dat er voldoende saldo op uw rekening staat en dat u het bestedingslimiet van tevoren bij uw
bank heeft verhoogd, mocht dit nodig zijn. U kunt uw bank hier een eenmalige opdracht voor geven. Door dit
tijdig met uw bank af te spreken, voorkomt u problemen en zal de betaling probleemloos verlopen. Tevens is
het mogelijk om enkele dagen voor levering het resterende bedrag bij ons in de winkel contant te betalen of
door middel van een pinbetaling. Wenst u hier gebruik van te maken, vergeet dan niet de orderbon mee te
nemen. Natuurlijk kunt u ook het resterende bedrag minimaal 2 weken voor de bezorging aan ons overmaken
onder vermelding van ordernummer en besteldatum.
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Tips, eigenschappen en
onderhoud van zitmeubelen
ZITCOMFORT, IEDER ZIJN VOORKEUR:
Een zacht en comfortabel zitmeubel is omslachtiger om te ontwikkelen en te produceren dan een hard zittend
meubel. Gelukkig heeft de technologie van elastische materialen enorme vorderingen gemaakt en wordt deze
technologie u nu aangeboden op een hoogwaardig niveau.
Natuurlijk zit u het meest comfortabel in een zitmeubel dat zich aan uw lichaamshouding aanpast. Het is
rustgevend en zowel fysiek, als psychisch gezond. Hard zitten op een kantoorstoel of eetkamerstoel is gebruikelijk,
maar thuis op de bank is het toch vaak prettig als uw lichaam zich volledig kan ontspannen. Het zitmeubel past
zich aan uw lichaam aan. Wij bieden zitmeubelen aan met verschillend comfort, zodat u altijd een goede keuze
kunt maken.
Op een hard oppervlak dient het lichaam zich aan te passen aan het meubel. Bij een zitmeubel is het juist
omgekeerd. De hoogwaardige elastische producten zijn zo ontwikkeld, dat zij zich vrij langzaam en behoedzaam
aan uw lichaam aanpassen. Naar gelang de frequentie van de gebruiksduur, temperatuur en lichaamsgewicht, zal
gemiddeld na 3 tot 6 maanden de optimale zachtheid worden bereikt. Na deze eerste gebruiksperiode wordt het
comfortniveau optimaal en blijft het jarenlang stabiel.

Leder of stof wat kiest u?
A. LEDEREN BEKLEDING
Leder is een natuurproduct met buitengewone eigenschappen en is zeer geschikt voor zitmeubelen. Leder heeft
een luxe uitstraling en een lange levensduur. U heeft vaak al behoorlijk wat ervaring met leder. U draagt wellicht al
lederen schoenen of kleding en heeft dus al ervaren dat nieuw leder wat stugger is. Nieuwe lederen zitmeubelen
zijn in het begin gladder en strakker.
Bij een zacht comfort, dus met een zachtere vulling en veringmaterialen, zal u iets dieper wegzakken in het
zitmeubel. Het leder past zich aan en rekt altijd mee, zodat er plooien ontstaan nadat u bent opgestaan. Die
plooivorming zal toenemen totdat de optimale zachtheid van het foam, vering en watten is bereikt na ongeveer
3-6 maanden. Dit is in het ontwerp van de bank ook bewust zo voorzien. Hoe harder de vering, hoe gladder het
leder. Hoe zachter het zitmeubel, hoe meer plooien.

Afbeelding A geeft aan hoe het bankstel zich vormt bij normaal gebruik. Bij veel intensiever en langer gebruik krijgt men het resultaat van
afbeelding B. Dit is een normaal verschijnsel en geen aanleiding tot klachten.

B. STOFFEN BEKLEDING
Stof geeft uw meubelen een warme en zachte uitstraling. Stoffen zijn zeer verschillend. Naargelang de vezels die
in de garens zijn gebruikt en de manier van weven, varieert de elasticiteit. Dit zorgt ervoor dat de stof plooien
gaat vertonen, naarmate de oorspronkelijke hardheid van het zitmeubel verandert. Plooien zijn een normaal
verschijnsel. De plooivorming stabiliseert zich wanneer uw zitmeubel zijn optimale zachtheid heeft bereikt. Over
stof leest u verderop meer.
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Levensduur en opbouw
van het meubel
KWALITEIT, STERKTE EN SLIJTVASTHEID
Rompen bestaan hoofdzakelijk uit (massief ) houten regelwerk in combinatie met
plaatmateriaal. De soepele ophanging bestaat uit technisch zeer hoogstaande geweven
veringbanden, die jarenlang comfort waarborgen. Vaak worden er ook spiraalveren (ook
wel nosagvering genoemd) gebruikt.
Voor een soepele en rijke stoffering wordt een wattenlaag of een verendekje gebruikt.
Deze worden onder invloed van uw lichaamsgewicht, de temperatuur en de vochtigheid
van uw lichaam samengedrukt. Er zijn verschillende kwaliteiten foam. Dit bepaalt voor een
belangrijk deel de levensduur van uw zitmeubel.
Soms wordt in zitkussens ook interieurvering toegepast, om een wat steviger comfort te
bereiken.

1. Nosagveren onderlaag

A. Verendekje op polyetherschuim

B. Polyetherschuim

C. Interieurvering

Van al onze zitmeubelen kunnen wij u desgewenst een gedetailleerde omschrijving
geven omtrent kwaliteit en opbouw van de zitkussens en de kwaliteit van de stof of leder.

LICHAAMSGEWICHT
Bij het produceren van zitmeubelen wordt gerekend met gemiddelde waarden. Bij een
lichaamsgewicht van 90 à 100 kg zijn de meeste zitmeubelen in de buurt van hun limiet en
is het raadzaam om advies te vragen.
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ALGEMENE INFORMATIE OVER LEDER
Leder is een natuurlijk materiaal. Hoewel voor meubelleder alleen de beste huiden worden geselecteerd, is het bij
bepaalde ledersoorten mogelijk dat u littekens van bijvoorbeeld insectenbeten, doornschrammen, hoornstoten,
nekrimpels, grove poriën of nerfstructuurverschillen in het leder terugvindt. Dit is de natuurlijke charme van het
leder en maakt dat de bekleding uniek is en een geheel eigen karakter heeft. Hierin onderscheidt echt leder zich
van kunstproducten. Wij voeren verschillende lederkwaliteiten, waar deze kenmerken in meer of mindere mate
voor kunnen komen. Vraag hiernaar bij uw verkoopadviseur.
ONDERHOUD VAN UW LEDEREN ZITMEUBEL
Met weinig inspanning kunt u jarenlang genieten van mooie lederen bekleding. Om het leder te voorzien
van de nodige voeding en bescherming is het onderhoudsinterval 2 à 3 keer per jaar. De benodigde
onderhoudsmiddelen zijn bij ons verkrijgbaar.

Indien u gebruikmaakt van ons uitgebreide 5-jarig garantieplan, krijgt u voldoende onderhoudsmiddel meegeleverd
om uw lederen zitmeubelen ten minste 5 jaar te onderhouden.
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Het dagelijks onderhoud beperkt zich bij beschermende ledersoorten tot het afnemen met een licht vochtige
doek. Let wel dat de gebruikte doek vrij moet zijn van zeep en kalkresten. Gebruik deze doek enkel voor het
onderhoud van uw lederen zitmeubel. Wij raden aan gedestilleerd water te gebruiken. Het bevochtigen van de
doek dient enkel om het stof op te nemen, maar vooral niet om het leder te bevochtigen. Gebruik van chemische
reinigingsmiddelen of oplosmiddelen hebben een vernielend effect op leder. Tevens raden wij het gebruik van
microvezeldoekjes af vanwege het schurend effect.
VERWIJDEREN VAN VLEKKEN
Gemorste substanties kunt u het beste verwijderen door van de buitenzijde van de vlek naar binnen toe te
werken. Dep de vlek met een tissue of schone katoenen doek, waarna u het meubelstuk afneemt met een
vochtige doek.
Wij hebben de juiste producten om vlekken te verwijderen. Wanneer de vlek ernstig is en niet te verwijderen lijkt,
raadpleeg ons dan zo snel mogelijk voor advies.
TRANSPIRATIE EN MEDICATIE
Iemand die een uurtje in zijn bank zit en af en toe opstaat, tegenover een persoon die lang op dezelfde plaats
zit, maakt een behoorlijk verschil. Een lichaam scheidt altijd een hoeveelheid vocht af via transpiratie en damp.
Transpiratie is op zich gezond, maar heeft ook een aantal chemische stoffen in zich, die zeer langzaam maar zeker
de beschermlaag van het leder en het leder zelf aan kunnen tasten. Transpiratie en warmte zijn elementen die op
den duur het leder het meest aantasten en doen slijten.
Sommige medicijnen kunnen chemische reacties veroorzaken via transpiratie. Er zijn nogal wat gevallen bekend,
waarbij die reacties de beschermlaag van het leder sterk aantasten. In zo’n geval kan men zich niet beroepen op
de garantie, tenzij u ons 5 jarige garantieplan heeft afgesloten op afgedekt leder.
LEDERSOORTEN EN ONDERHOUD
Echt leder is een organisch product, waarbij de grondstof een dierenhuid is. Over het algemeen worden huiden
van een rund of buffel gebruikt.
Huiden worden niet geproduceerd en elke dierenhuid heeft dan ook zijn eigen natuurlijke kenmerken. Denk
hierbij aan littekens, horzelbeten etc. Vaak geldt, hoe zachter het leder, hoe duurder het zitmeubel is. Dat komt
doordat zachte ledersoorten heel dicht bij de natuurlijke huid staan. Hoe meer beschermende lakbestanddelen
op de huid aangebracht worden, hoe eenvoudiger het onderhoud en hoe beter de weerstand tegen vlekken,
zonlicht etc. is. Hoe zachter het leder, hoe kwetsbaarder. Zachte, ofwel dure huiden, hebben dus niet noodzakelijk
een langere levensduur.
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Verschillende ledersoorten
nader bekeken
VOL ANILINE LEDER
Deze ledersoort is van uitsluitend vat-geverfde kwaliteit en heeft geen beschermlaag. Hierdoor beschikt het over
een prachtige natuurlijke uitstraling. Structuur en kleurverschillen zijn onvermijdelijk en meestal goed zichtbaar,
dit geeft het specifieke karakter aan het leder. Directe bestraling door zonlicht dient te worden vermeden om
verkleuring en uitdroging te voorkomen. Aniline leder is extreem zacht doordat er geen enkele beschermlaag
is aangebracht. Doordat er geen pigmentlaag aangebracht wordt, zijn alle huidkenmerken zichtbaar en zijn
kleurverschillen naar gelang de structuur van de huid en zijn absorptievermogen, opvallend goed. Kleurverschil
door het natuurlijk absorptie vermogen van elke huid is hier zichtbaar.
SEMI-ANILINE LEDER
Deze ledersoort wordt na het kleuren in het vat voorzien van een licht gepigmenteerde beschermlaag en is
hierdoor praktisch in gebruik. Bij deze ledersoort zijn de natuurlijke kenmerken nog goed zichtbaar. Door gebruik
ontstaat een mooie glans, patina genaamd. Door de dunne beschermlaag zijn kleurverschillen, eigen aan de
natuurlijke absorptie van de kleurstof door de huid, duidelijk zichtbaar.
AFGEDEKT LEDER
Deze lederkwaliteit is voorzien van een dekkende en gepigmenteerde finish laag waardoor natuurlijke
oneffenheden minder duidelijk zichtbaar zijn. Deze ledersoort wordt het meest toegepast vanwege de
gebruiksvriendelijke eigenschappen. De finish laag geeft het leder een extra bescherming tegen invloeden van
buitenaf, zoals zonlicht en vlekken.
GESCHUURD LEDER
(Bijvoorbeeld: suède, Kenia en Nubuck)
Bij deze lederkwaliteit is de toplaag van het leder geschuurd. Dit heeft als gevolg dat dit leder een zeer
comfortabele zit en fluweelachtige uitstraling heeft. Het leder heeft geen afwerklaag in de vorm van lak of was,
waardoor het gevoelig is voor opname van invloeden van buitenaf. Ook bij deze ledersoort kunnen kleurnuances
en glimplekken ontstaan. Dit hoort bij het natuurlijke karakter van deze ledersoort en geeft het meubel steeds
meer karakter.
LEDER AFGEWERKT MET EEN WAS- EN/OF OLIELAAG
Dit type is meestal een volnerf ledersoort. Het is gemaakt van volaniline leder. Deze volaniline wordt behandeld
met plantaardige oliën om de ondergrond donkerder van kleur te maken, die door en door geverfd is met aniline
kleurstoffen (pigmenten). Bij de laatste bewerkingsfase in de looierij wordt er met hete olie of was over de nerf
van het leder gewalst. Door gebruik van dit leder zal het na verloop van tijd (op sommige plaatsen) lichter van
kleur worden. Bij dit type leder is dit een normaal verschijnsel. Ook door het gebruik van hitte kunnen kleine
beschadigingen of krassen bij dit type leder worden gecamoufleerd.
MICROLEDER
Dit is een samengestelde bekleding van een microvezel bovenlaag met een doek van ledervezels onderlaag. Dit
wil zeggen dat er op een onderlaag van lederdoek een microvezel bovenlaag wordt gelamineerd. Het unieke van
Microleder is dat een dunnere onderlaag van lederdoek voldoende sterkte heeft om samen met de bovenlaag tot
een sterk geheel te vormen. Hierdoor ontstaat een fijn en soepel gevoel met een hoog aaibaarheidsgehalte. Door
de specifiek geschuurde uitstraling in combinatie met een mooie print is Microleder een bewezen, succesvolle
bekleding. Je meubel krijgt door deze combinatie van lederdoek en microvezel een prachtige uitstraling
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Behandeling van vlekken
op leder
ANILINE LEDER MET BESCHERMLAAG EN AFGEDEKT LEDER:
1. 	Gemorste substantie zo snel mogelijk verwijderen met lepel, doek of tissue; werk vanaf
buitenrand van de vlek naar binnen toe.
2.

Vlek bevochtigen met één van de hieronder aangegeven middelen.
A: Sop van lauw water met afwasmiddel of groene zeep.
B: Alcohol, 70%, bedwelmend (raam openzetten).
C: Wasbenzine, brandgevaar, bedwelmend (raam openzetten), altijd licht deppen,
nooit wrijven.
D: Terpentine, geen terpentijn, bedwelmend (raam openzetten), altijd licht deppen,
nooit wrijven.
E: Keukenazijn, opbrengen met schone witte katoenen doek.
F: Zout water (50 gr. zout op 1 liter water).

	
Ons advies is om: B, C en D op te brengen door middel van een wattenstaafje.
Daarna vlek afvegen met katoenen doek of tissue.
3.

Plaats van vlek afnemen met spons en zeem.

LEDERSOORTEN ZONDER BESCHERMLAAG:
Afdeppen met tissue; verder kan en mag aan vlekken niets worden gedaan;
vet-, olie- en vochtvlekken trekken veelal geleidelijk weg.

Vlekkentabel leder

Verse vlek

Oude vlek

IJs

A

A

Drop / zuurtjes / chocola

B

B

Alcoholische dranken

-

A

Frisdranken

-

A

Warme dranken

-

A

Zweet / bloed

-

A

Braaksel

A

A

Urine

A

F

Saus

A

A

Soep / ketchup

A

A

Vleesjus / boter

C

D

Olie / kaas (-fondue)

C

D

Slasaus / mayonaise

E

E

Mosterd

E

E

Nagellak

B

B

Lippenstift / parfum

B

B

Make up

A

A

Maskara

D

D

Inkt: vulpen

A

A

Inkt: vulpen / viltstift

B

B

Verf: olieverf

D

D

Verf: latex (muur)verf

A

A

Lijm: textiellijm

A

C

Lijm: velpon / bison-col

B

-

Lijm: kontakt lijm / bisonkit

D

D

Lijm: fotolijm

C

C

Lijm: polystyreen

_

C

Lijm: P.V.C. lijm

D

-

Lijm: houtlijm (wit)

A

A

Lijm: arab.gom

A

A

Bijenwas

C

D

Meubelwas

C

D

Meubelolie

C

D

Schoensmeer

D

D

Smeervet / -olie

C

D

Kaarsvet strijken (stand “wol”) met tissue, dan:

-

D

Tips voor
onderhoud leder
•	Afgedekt leder is een onderhoudsarm maar geen onderhoudsvrij product.
•

Vraag aan uw verkoopadviseur het geschikte onderhoudsmiddel.

•	Onderhoud het leder minimaal 2x per jaar met het door ons
geadviseerde onderhoudsproduct.
•	Laat het liefst geen huisdieren op de bank.
•	Plaats leder bij voorkeur niet in direct zonlicht.
•	Plaats leder nooit dicht bij een warmtebron, zoals een kachel of radiator.
•	Kijk uit met jeanskleding. Spijkerstof kan afgeven en is bovendien
harder dan de bovenlaag van het leder. Slijtage aan het oppervlak
wordt hierdoor versneld.
•

Hard wrijven moet u op alle ledersoorten voorkomen.

•	Met de aanschaf van ons 5 jaar uitgebreide garantieplan
bent u zeker van een 5-jarig vlekken- en calamiteitenservice aan huis.
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Meubelstof

ALGEMENE INFORMATIE OVER MEUBELSTOFFEN
Meubelstoffen worden vaak gekozen om hun behaaglijke uitstraling, ze geven comfort en warmte. We kunnen
meubelstoffen in hoofdzaak opdelen in 3 groepen.
• Meubelstoffen gemaakt van natuurlijke vezels.
• Meubelstoffen gemaakt van synthetische vezels.
• Een combinatie van beide (ook wel een ‘blend’ genoemd) is natuurlijk ook mogelijk.
Ondanks het feit dat meubelstoffen tegenwoordig aan zeer hoge kwaliteitseisen moeten voldoen, zijn er toch
een aantal specifieke verschillen tussen natuurlijke en synthetische vezels. Vraag uw verkoopadviseur naar de
samenstelling en eigenschappen van uw meubelstof.
NATUURLIJKE MATERIALEN
Natuurlijke stoffen zijn gemaakt van materialen uit de natuur zoals katoen, linnen, wol etc. Een eigenschap van
natuurlijke vezels is het ademend vermogen en daarmee is de behaaglijkheid van het meubel gegarandeerd.
Hiertegenover staat dat de vlekgevoeligheid hoger is en de lichtechtheid meestal minder is dan bij synthetische
vezels.
SYNTHETISCHE MATERIALEN
Synthetische materialen zijn vezels die kunstmatig vervaardigd worden. Voorbeelden hiervan zijn polyester,
polyamide (nylon) en acryl. Een belangrijke eigenschap van synthetische vezels is dat de vezelopbouw gesloten is,
dat wil zeggen, een synthetische vezel is massief terwijl een natuurlijke vezel veelal hol is. Dit heeft in het gebruik
een aantal typische eigenschappen. Zo zijn de vlekgevoeligheid en lichtechtheid meestal beter dan bij natuurlijke
vezels. Aan de andere kant is de opnamecapaciteit van een synthetische vezel geringer en zal dus eerder tot
transpiratie kunnen leiden.
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VELOURS EN PLATWEEF STOFFEN
Het uiterlijk van meubelstof kunnen we ruwweg in twee groepen indelen, namelijk platweef en velours. Een
platgeweven stof is aan beide zijden hetzelfde en de ketting en inslag is duidelijk zichtbaar. Bij een velours stof
bestaat de bovenzijde van de stof uit doorgesneden lusjes. Dit is te herkennen aan een zogenaamd ‘fluwelend’
effect. Een velours stof zal zich in de praktijk manifesteren met een ‘shading effect’. Dit is een soort licht-donker
effect wat deze stof karakteriseert en geen materiaalgebrek is. Shading ontstaat door het plaatselijk platdrukken
van opstaande vezeltjes.
INVLOEDEN VAN BIJVOORBEELD SPIJKERBROEK
Een veel gestelde vraag is de invloed van spijkerkleding (denim) op meubelstof, hierover het volgende;
spijkerkleding is een katoen dat gekleurd is met zeer (slechte) kleurstoffen waardoor een versneld verouderingsen ontkleuringsproces kan inzetten. Deze kleurstof kan op de meubelstof terecht komen en daar, afhankelijk van
de kleur, een soort blauwe waas achterlaten, die niet of zeer slecht te verwijderen is. Spijkerkleding zorgt ook voor
een schurende werking, waardoor de stof van het meubel versneld kan slijten. Deze klachten vallen niet onder de
garantie.
VLEKKEN
Voorkomen is altijd beter dan genezen! Kies daarom bij aanschaf van een nieuw meubel met stoffen bekleding
voor een speciale behandeling tegen vlekken. Deze behandeling vormt een onzichtbaar schild, dat zich om en in
iedere afzonderlijke vezel hecht. Het voordeel hiervan is dat substanties op basis van olie, water en vet, dus alles
wat u kunt eten of drinken, geen vlek meer kunnen veroorzaken. U geniet bovendien van 5 jaar garantieservice
aan huis, zie ook pagina 13.
PILLING
Een ander effect dat van invloed is op het uiterlijk van meubelstoffen, is het zogenaamde pilling- effect. Losse
vezeltjes gaan door draaiende bewegingen op de stof vervilten of klitten. Dit verschijnsel verdwijnt op den
duur. Met een pluizenkam of een textieltondeuse, die bij de drogist verkrijgbaar is, kunt u dit verhelpen. Het zijn
overigens uitsluitend de overbodige, uitstekende vezeltjes die ‘pillen’, dit is dus geen slijtage van de stof.
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Behandeling van vlekken op
textiel
1. 	Gemorste substantie zo snel mogelijk verwijderen met een lepel; werk vanaf de buitenrand van de vlek naar
binnen toe. Let op, dat u de substantie niet in het weefsel drukt; vochtige vlekken daarna droogdeppen met
een tissue of katoenendoek, niet wrijven.
2. 	Vlek bevochtigen op wijze zoals hieronder aangegeven; daarna droogdeppen. Herhaal de behandeling 3 tot
5 maal; zo nodig nabehandelen met lauw sodawater (4 eetlepels op een liter), droogdeppen.
3. 	Bevochtigen met witte keukenazijn, weer droogdeppen, bevochtigen met lauw water, nogmaals
droogdeppen en nadrogen met föhn.
A: Vlekkenspray, bij ons verkrijgbaar.
B: Lauw water met zout (50 gram op 1 ltr).
C: Alcohol (70%). Bedwelmend; raam open zetten.
D: Terpentine (geen terpentijn). Bedwelmend; raam open zetten.
E: Wasbenzine (brandgevaar). Bedwelmend, raam open zetten.
F: Witte keukenazijn.

Vlekkentabel textiel

Verse vlek

Oude vlek

IJs / drop / zuurtjes / chocola

A

A

Alcoholische dranken

A

C xx

Frisdranken / warme dranken

A

A

Zweet / bloed / braaksel

A

A

Urine

B

B

Saus

Dx

A

Tips voor
onderhoud
textiel

Soep / ketchup

A

A

Vleesjus / boter

Dx

Dx

Olie / kaas (-fondue)

D

D

Slasaus / mayonaise

F

F

C xx

C xx

• Laat het liefst geen huisdeuren op de bank.

Make up

A

A

Maskara

Dx

Dx

• Plaats uw meubel bij voorkeur niet in recht-

A

A

streeks zonlicht, dit voorkomt verkleuring.
• Plaats uw meubel niet tegen een warmtebron

Nagellak / lippenstift / parfum

Inkt: vulpen
Inkt: balpen / viltstift

C

C

Verf: olieverf

D

D

Verf: latex (muurverf)

A xx

D xx

Lijm: textiellijm

Dx

-

zoals een kachel of radiator, dit voorkomt
schroeischade.
• Indien het meubel is voorzien van losse kus-

Lijm: velpon / bison-col

C xx

C xx

Lijm: kontaktlijm / bisonkit

C xxx

C xxx

sens, klop deze dan regelmatig op. Zo blijft

Lijm: fotolijm

E xxx

E xxx

de vorm beter behouden.

Lijm: polystyreen

C xx

C xx

Lijm: P.V.C. lijm

A

A

Lijm: houtlijm (wit) / arab. gom

A

A

• V
 raag aan uw verkoopadviseur het geschikte
onderhoudsmiddel.

Bijenwas / meubelwas

Dx

Dx

• M
 et de aanschaf van ons 5 jaar uitgebreide

Meubelolie

C xx

C xx

garantieplan bent u zeker van een 5-jarig

Schoensmeer

D xx

D xx

Smeervet / - olie

-

-

Kaarsvet strijken (stand “wol”) met tissue, dan:

-

Dx

vlekken- en calamiteitenservice aan huis.

Probeer een schoonmaak- of oplosmiddel eerst voorzichtig uit op een onopvallende plek van het materiaal.
Als u dan nog twijfels hebt, raadpleeg onze servicedienst.
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5 jaar volledige service en
garantie op uw nieuwe
meubelen! Hoe werkt dit?
Bij aanschaf van een nieuw zitmeubel kunt u bij ons voor een geringe meerprijs,
een aanvullende volledige service afsluiten! Hiermee hoeft u zich de komende
5 jaar geen zorgen meer te maken over service en garantie.
U KUNT AANSPRAAK MAKEN OP DEZE UNIEKE SERVICEGARANTIE*, IN GEVALLEN VAN;
•

Het opvullen van losse kussens als deze na verloop van tijd overmatig zijn gaan inzakken.

• 	Het verstevigen of opvullen van zitmeubelen met een vaste zit als deze na verloop van tijd overmatig zijn
gaan inzakken.
• 	Het vastzetten van losse veren, veringslatten en/of verenclips in zitmeubelen.
• 	Het opspannen bij overmatig rimpelen of plooien van bekledingsstof (indien mogelijk)
• 	Het weer gangbaar maken van bedieningsmechanieken.
• 	Het aanspannen van singelbanden of het plaatsen van nieuwe banden.
• 	Het repareren van evt. losgeraakte stiknaden.
• 	Het aanzetten van evt. losgeraakte knopen.
• 	Het vastzetten van losgeraakte verbindingen.
• 	Het verwijderen van pilling.
• 	Het verhelpen van kraakgeluiden.
• 	Het herstellen van beschadigd regelwerk.
BIJ VLEKKEN** KUNT U AANSPRAAK MAKEN OP DEZE UNIEKE SERVICEGARANTIE,
IN DE VOLGENDE GEVALLEN;
Textiel:

Afgedekt leder / leatherlook:

• Vlekken van voedingsmiddelen en dranken, zoals:
√ Koffie, thee, chocolademelk.
√ Cola en vruchtensap.
√ Wijn, bier en likeur.
√ Spaghettisaus, jus en pizza.
√ Ketchup en mayonaise.
• Alle af- en uitscheiding van mens en zoogdier, zoals:
√ Transpiratie en hoofdvet.
√ Bloed, urine en braaksel.

• Vlekken van voedingsmiddelen en dranken, zoals:
√ Koffie, thee, chocolademelk.
√ Cola en vruchtensap.
√ Wijn, bier en likeur.
√ Spaghettisaus, jus en pizza.
√ Ketchup en mayonaise.
• Alle af- en uitscheiding van mens en zoogdier, zoals:
√ Transpiratie en hoofdvet.
√ Bloed, urine en braaksel.
• Vlekken veroorzaakt door kledingafgifte, zoals jeans
• Vlekken van cosmetica zoals lippenstift en nagellak.
• Vlekken van balpen, viltstift en lijm.
• Nadelige invloeden van medicijngebruik.
• Craquelé effect
• Brandvlekken en brandgaatjes (alleen bij leder).
• Bijtsporen van huisdieren (eenmalig)

Algemeen:
Een optimale bescherming voor uw meubelstof,
houdt textiel langer mooi.
Vlekken zijn eenvoudig te verwijderen, beschermt uw
investering.

*	Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en voorwaarden van deze unieke servicegarantie,
u kunt deze service nog bijbestellen tot uiterlijk 2 weken voor levering.
** Uitgezonderd; geschuurde, geoliede en gewaxte leersoorten.
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Algemene informatie over hout
en woonkamermeubelen
Hout is een fantastisch natuurproduct dat ideaal te verwerken is tot meubelen.
Het is hard en laat zich makkelijk bewerken. Door deze veelzijdigheid en de
warme uitstraling is hout het meest verwerkte product in meubelen.
Verschillen in kleur, tekening en structuur geven hout karakter.
Ook noesten en kleine haarscheurtjes dragen daartoe bij.
HOUTEN MEUBELEN ZIJN O.A. IN DE VOLGENDE ‘SAMENSTELLING’ TE VERKRIJGEN:
• 	Gemaakt van massief hout of deels massief hout
Hierdoor krijgt het meubel echt karakter. De natuurlijke uitstraling van het hout komt optimaal tot zijn recht.
Onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur kunnen veranderingen optreden in de omvang en de
vorm van het materiaal. Het gevolg hiervan kan zijn dat de lijmnaden verschuiven of dat een tafelblad hol of
bol gaat staan. Dit “werken” kan worden beperkt door te zorgen voor een kamertemperatuur tussen 15 en 24
graden Celsius en een vochtigheidsgraad tussen 40 en 50%.
• 	Gemaakt van plaatmateriaal
zoals MDF voorzien van een afwerking van bijvoorbeeld:
- Fineer (een dun laagje hout).
- Kunststof folie (een folielaag die al dan niet voorzien is van een
houtstructuur).
- Lak, meestal in een pigment wit of zwart.
Nadat een meubel zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen, kan het voorzien
worden van kleur en afwerking zoals lak of olie.
• 	Combinatie van plaatmateriaal met fineer of lak en massieve delen.
HOUTAFWERKING EN EIGENSCHAPPEN/ ONDERHOUD
De laatste afwerklaag geeft het meubel een specifieke uitstraling en bepaalt de wijze van onderhoud. Vaak heeft
het houten meubel al diverse andere behandelingen gehad zoals schuren, beitsen, patineren of schrapen. Door al
dan niet deze procedures te combineren, krijgt het meubel een geheel eigen karakter.
LAK
Lak heeft de eigenschap om het meubel te kleuren en/of te beschermen. Vaak worden er onder de laklaag al
diverse bewerkingen uitgevoerd, zoals beitsen, schuren of patineren.
• 	Een eigenschap van een gelakt meubel is dat het makkelijk in onderhoud is en niet zo kwetsbaar is voor bijv.
kringen van drinkglazen. Dit wil niet zeggen dat er geen kringen in het hout kunnen komen. Een nadeel van
lak is, als de laklaag eenmaal door het gebruik beschadigd is geraakt, dit over het algemeen alleen door een
vakman hersteld kan worden.
• 	Kijk uit voor krassen, gebruik altijd onderzetters.
• 	Voor dagelijks onderhoud kunt u gebruikmaken van een stofdoek. Vlekken verwijdert u met een goed
uitgeknepen zeem. Goed nadrogen om vochtschade te voorkomen.
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WAS
Was wordt in de regel aangebracht op meubelen waarbij men kiest voor een mooie, warme en natuurlijke
uitstraling. Naast de mooie uitstraling heeft een met was bewerkt meubel iets meer zorg nodig. Was wordt
toegepast in een naturel of gekleurde variant om het meubel de gewenste uitstraling mee te geven. Vaak wordt
er, voordat de waslaag wordt aangebracht, al een beitsbehandeling uitgevoerd op het meubel.
U dient er rekening mee te houden dat was iets gevoeliger is voor kringen van o.a. glazen en vazen, zorg
in dit soort gevallen voor onderzetters. U dient meubelen die van een waslaag voorzien zijn, regelmatig te
onderhouden! Wij hebben de nodige onderhoudsmiddelen voor u beschikbaar.
OLIE
Olie geeft een mooie natuurlijke uitstraling en het meubel is goed beschermd tegen huishoudelijk gebruik. U
kunt het meubel gemakkelijk onderhouden met onze onderhoudsmiddelen.
ONBEHANDELD HOUT
Soms is een meubel het mooist als het onbehandeld en natuurlijk blijft, denk hierbij aan onbehandeld teak. Het
houten meubel kan nog wel enige vorm van bescherming krijgen, maar moet qua uitstraling zoveel mogelijk
aansluiten bij de originele kleur en uitstraling van het hout. Dit zien we vooral bij teakhout en eikenhout. Vraag
ons naar de beschikbare onderhoudsmiddelen.

Tips voor hout
Hout is een natuurproduct en zal als zodanig reageren op de omgeving.
Hout zal na verloop van tijd altijd veranderen van kleur.
• Probeer het hout niet in direct zonlicht te plaatsen. Dit kan leiden tot vlekkerige verkleuring.
• Hang tijdens de wintermaanden (als de lucht droog is) waterbakjes aan de verwarming om de
luchtvochtigheid te reguleren.
• Als u accessoires (graag voorzien van viltdoppen om krassen te voorkomen) op het meubelstuk plaatst,
verzet deze dan regelmatig. Dit om te voorkomen dat het hout op deze plekken niet of anders verkleurt.
• Houd u aan de onderhoudsvoorschriften en gebruik onderzetters.
• Plaats houten meubelen niet te dicht bij een warmtebron (kachel, open haard, c.v.-radiator, enz.).
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Veel plezier met
uw aankoop
Wij zijn uiteraard altijd beschikbaar voor uw vragen en zien u graag weer terug in onze winkel.
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Visserstraat 12 | 5612 BT Eindhoven | Tel: 040-2434571
www.veroudenwonen.nl | info@veroudenwonen.nl
Openingstijden Verouden Wonen & Slapen
Maandag: 		
13:00 - 18:00
Dinsdag: 		
10:00 - 18:00
Woensdag: 		
10:00 - 18:00
Donderdag: 		
10:00 - 18:00
Vrijdag: 		
10:00 - 21:00
Zaterdag: 		
10:00 - 17:00
Zondag: 		
11:00 - 17:00

ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

