UrbanSofa

®

MEUBELPASPOORT

Gefeliciteerd met de
aankoop van uw nieuwe
zitmeubel.
Lees deze informatie goed door voor optimaal
zitplezier en een zo lang mogelijke levensduur
van uw meubel.

2

ONDERHOUD

Onderhoud
Elk zitmeubel heeft onderhoud en verzorging nodig.
Belangrijk is dat dit op de juiste manier wordt
uitgevoerd zodat u zolang mogelijk kunt genieten
van uw zitmeubel.

Stofzuigen
Net als de rest van uw huis dient u uw zitmeubel regelmatig
te stofzuigen om huisstof en externe vezels van uw bank te
verwijderen. Maak hierbij altijd gebruik van het juiste hulpstuk.
Zet bij het stofzuigen niet te veel druk en beweeg rustig over
uw meubel. Probeer vastzittende pluisjes niet weg te
halen met een stofzuiger, maar verwijder deze met een
pluizentondeuse. Haren bij voorkeur verwijderen met een
klamme, witte katoenen doek in plaats van met de stofzuiger.
Teveeldrukuitoefenenbijhetstofzuigenenofhetgebruikvanhet
verkeerdemondstukveroorzaaktonomkeerbareschade.Gebruik
altijd het mondstuk met de zachte kledingborstel.
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Kussens opkloppen
Wanneer uw sofa over losse kussens beschikt is het van belang
deze regelmatig op te kloppen. De vulling van de rugkussens
bestaat uit losse schuimvlokken of polyester vezels welke zich
door het kussen gaan bewegen naar gelang het gebruik. Door
de kussens regelmatig flink op te schudden voorkomt u het
klitten van de vulling en houdt u uw kussens mooi. Uw zitkussens
zijn afhankelijk van uw keuze voorzien van een massieve HR
koudschuim vulling of een latex vlokvulling. De massieve HR
koudschuim kussens hoeven niet opgeschut te worden. De
kussens met latex vlokvulling juist wel.

4

ONDERHOUD

Kussens draaien
Dekussensdienenwaarmogelijkregelmatigvanplaatsteworden
gewisseld. HR Polyether (koudschuim) waarmee de kussens zijn
gevuld kan tot 30% soepeler worden voordat het zijn definitieve
stevigheid aanneemt. Verwisselen van de kussens voorkomt
ongelijke zitplaatsen op uw zitmeubel. De kussens dienen ook
afhankelijk van gebruik een aantal keer per jaar geroteerd te
worden in de hoes, zodat de achterkant voor komt te zitten. Dit
voorkomt ongelijkheid in het kussen en het afzakken van de bies
of stiknaad. Let wel op dat u de kussens niet “op de kop” in de
hoes terug stopt. Door de speciale samenstelling en vorm van de
kussens zijn de bovenkant en onderkant namelijk niet identiek.
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Vlekken verwijderen
Gebruik voor het verwijderen van
vlekken uitsluitend UrbanSofa
PROclean. Probeer dit eerst uit op
een onopvallende plaats. Breng de
UrbanSofa PROclean aan op het
oppervlakwaardevlekzichbevindt.
Laat dit kort intrekken en dep
vervolgens met een schone witte
katoenen doek op de plaats van de
vlek.
LET OP: NOOIT WRIJVEN!
Wanneer u met de doek gaat wrijven over de natte vlek
beschadigt u de vezels van de stof en kan er een lichtgekleurde
of beschadigde plek ontstaan. Als de vlek nog niet geheel is
verdwenen kunt u de behandeling herhalen.Wanneer de vlek na
enkele behandelingen niet verdwijnt dient u uw textiel te laten
reinigen door een professioneel reinigingsbedrijf.
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EIGENSCHAPPEN STOF

Eigenschappen stof
Pilling
Pilling is de vorming van bolletjes op uw meubelstof en komt
hoofdzakelijk voor bij platweefsel. Pilling is een normale,
warentypische eigenschap van geweven meubelstof en is
makkelijktebehandelenmeteenpillingtondeuse.Belangrijkisom
deoorzaakvandepillingteachterhalen.Inhoofdlijnenzijnertwee
verschillende vormen van pilling.

1. Gewone pilling (of ook wel externe pilling genoemd). Dit is de
meestvoorkomendevormvanpilling.Externepillingherkenjeaan
de vorm. Het gaat bij externe pilling om bolletjes van vezels die
vast lijken te zitten aan de bekleding. De bolletjes hebben als je er
goed naar kijkt vaak diverse kleuren of bestaan uit diverse vezels.
Debronvandezepillingisextern,zoalseenfleeceplaid,huisstofof
haren van huisdieren.
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2.Pillingdoorslijtage(pluisvorming).Dezevormvanpillingkomt
maar weinig voor en zeker niet op nieuwe meubels of kleding.
Doorgebruikslijtdebekledingdoorwrijving.Dezeslijtagewordt
ook pilling genoemd. Deze pilling vormt geen mooie ronde
bolletjes, maar kenmerkt zich door het dun worden van de stof
in combinatie met verharen van de vezels. Denk hierbij aan een
knieofbovenbeenvaneenafgedragenspijkerbroek.Eenbekende
oorzaak van slijtage is te veel druk zetten bij het stofzuigen of het
gebruik van het verkeerde mondstuk.
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Verwijder pilling altijd met een pillingtondeuse. Zet de
pillingtondeuse rustig op de stof en beweeg geleidelijk
zonder kracht te zetten met het apparaat over uw bekleding.
De bolletjes zullen loskomen en worden opgevangen in de
tondeuse. Uw bekleding is weer als nieuw.
Wanneer de bolletjes niet in één keer verdwijnen kunt
u de behandeling een aantal maal herhalen. Voorkom
te allen tijde dat u kracht gaat zetten op uw bekleding,
dit kan de stof beschadigen! Het verwijderen van
pilling tast uw stof niet aan. U verwijdert uitsluitend
de overtollige vezels en de vezels die afkomstig zijn
van een externe bron zoals huisstof, haren, kussens,
(fleece)plaids, etc. Probeer vastzittende pluisjes
NOOIT te verwijderen met een stofzuiger.
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Verkleuren
Iedere stof verkleurt. De mate en snelheid van verkleuring is
afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht en de samenstelling
en de kleur van het gebruikte materiaal. Hoe meer zonlicht op
uw meubel valt, hoe sneller de stof zal verkleuren. Daarnaast
zijn natuurlijke materialen minder lichtecht en verkleuren dus
sneller. Dit zegt niks over de kwaliteit van de stof, maar is een
warentypischeeigenschap.Ookdeprijsmaakthierbijnietuit.Een
dure, prachtige kwaliteit katoen kan sneller verkleuren dan een
goedkopeenslechtekwaliteitpolyester.Ookdekleurheeftinvloed
opdematevanverkleuring.Overhetalgemeengeldtdatdonkere
kleuren minder lichtecht zijn.
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Tips ter voorkoming van verkleuring
Kies zorgvuldig de juiste indeling van de ruimte.
Zet bijvoorbeeld geen bank met de rug tegen
de vensterbank. Doe je dit wel dan ontstaat er
kleurverschil tussen de zon- en schaduwkant en kun
je de bank beter niet meer verplaatsen. Zorg voor
goede zonwering en gebruik deze actief. Kies altijd
een materiaal en kleur die goed bij de leefomgeving
passen.
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Shading
Shading(ookwel‘changeren’genoemd)ishetverschijnselwaarbij
de stof afhankelijk van de vleug plaatselijk donkerder of lichter
lijkt. Dit doet zich vooral voor bij velours. Velours zijn alle stoffen
waarbij de poolvezels in een grondweefsel worden ingeweven.
Shadingiseenwarentypischeeigenschapenontstaatdoordatde
stof in één richting wordt verwerkt (strijkrichting). Hierbij is geen
sprakevanverkleuringofkwaliteitsverlies,maarvaneennormaal
verschijnsel behorende bij deze stof.
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Zitspiegel
Onder invloed van druk, lichaamswarmte en luchtvochtigheid
kan er zich in meer of mindere mate een zitspiegel vormen op
uw meubel. Deze zitspiegel is een verandering van de vleug in
de stof en doet zich vooral voor bij velours en chenille bekleding.
Door lichtinval kan deze zitspiegel duidelijker zichtbaar zijn. Een
zitspiegeliseenproductgebondeneigenschapentastdekwaliteit
van de stof niet aan.
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Plooivorming
Uw zitkussens zullen soepeler worden en de stof rekt iets
uit. Hierdoor ontstaat plooivorming. Dit is een normaal en
productgebonden verschijnsel.

Slijtage
Slijtage is een productgebonden eigenschap. Door gebruik slijt
allesinmeerofminderemate.Onderhoudenvoorzichtiggebruik
van uw meubel kan slijtage beperken, maar nooit voorkomen.
Slijtage wordt vooral verergerd door verkeerd onderhoud, zoals
bijvoorbeeld stofzuigen met een verkeerd hulpstuk of kracht
zetten bij het stofzuigen. Huisdieren die op uw zitmeubel mogen
verkortendelevensduurervanaanzienlijk.Schadeontstaandoor
oneigenlijk gebruik zoals op de bank springen, op de leuningen
zitten of ander onzorgvuldig gebruik is gemakkelijk door onze
ervaren monteurs vast te stellen en valt altijd buiten de garantie.
Bovendien worden de (reparatie) kosten in rekening gebracht.
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Natuurlijke stoffen
Warentypische kenmerken van natuurlijke stoffen als katoen
en linnen zijn de vaak stijlvolle, rijke uitstraling en het heerlijke
comfort.Natuurlijkestoffenzijngevoeligervoorlichtenvlekkenen
vergen daarom meer onderhoud en een voorzichtiger gebruik.

Synthetische stoffen
Synthetische stoffen als polyester en polypropyleen zijn sterk en
gemakkelijk in onderhoud.Vloeistoffen dringen niet in de vezels
door waardoor schoonmaken gemakkelijker is. Synthetische
stoffen zijn gevoelig voor statische lading, waardoor pluisjes en
huisstof sneller worden aangetrokken en vastgehouden. Houd
daarom altijd de luchtvochtigheid op 45-60%.

Combinatie stoffen
Om een mooie optiek en optimaal gebruiksgemak te verkrijgen
wordtvaakeencombinatievannatuurlijkeensynthetischevezels
gebruikt. Houd hier in gebruik rekening mee.
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Vragen en garantie
UrbanSofa staat in voor de door haar geleverde kwaliteit. U heeft
dan ook recht op een deugdelijk product dat bij normaal gebruik
minimaal een bepaalde tijd mee gaat. Bij zitmeubels is deze
periode 3 jaar. Natuurlijk is deze periode sterk afhankelijk van het
onderhoudengebruikvanhetmeubel.Bijvragenoveruwmeubel
of over de garantie kunt u terecht bij het verkooppunt waar u de
bank heeft gekocht.

Vergeet niet te registreren
Registreer uw aankoop voor 3 jaar fabrieksgarantie op
www.urbansofa.nlofwww.florisvangelder.nl.UrbanSofaneemt
dan kosteloos de lopende garantie over van uw verkooppunt
wanneerdezefaillietgaatofstopt.DaarnaasttreedtUrbanSofaop
alsbemiddelaarwanneeruonverhoopteengeschilheeftmetuw
verkooppunt.Registreeruwaankoopdaaromzosnelmogelijkna
het in gebruik nemen van uw nieuwe zitmeubel.
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Markt 27-29
6701 CX Wageningen
www.urbansofa.nl
info@urbansofa.nl
0317-421796

Registreer nu gratis uw aankoop
voor
3 jaar fabrieksgarantie!
Ga naar www.urbansofa.nl of
www.florisvangelder.nl, klik op
het tablad ‘registreren’ en vul uw
gegevens in.

