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Algemene informatie stoffering 

Vormvastheid  

o de manier van weven bepaalt de elasticiteit van een stof  
o de elasticiteit bepaalt welke stof geschikt is voor welk type product  
o de stofkeuze en het stabilisatieproces van het schuim hebben daarom invloed op de hoeveelheid plooivorming 

van een meubel op lange termijn, dit is niet te voorkomen  
 
Verkleuring 

Vermijd zoveel mogelijk direct zonlicht, felgekleurde of donkere stoffen kunnen in de loop der tijd verkleuren. De 
verkleuring is afhankelijk van de hoeveelheid licht en de stofsoort.  
 
Pluizen 

Door het loslaten van vezeldeeltjes en/of wrijving met kledingvezels kunnen pillen (pluisjes) ontstaan. Dit is te verwijderen 
met een pilling scheerapparaat.  
 
Lussen en halen 

Knip lussen en of halen nooit af, maar stop ze terug in het weefsel met een geschikte naald. 
 
Luchtvochtigheid 

Meubelstoffen met natuurlijke vezels, en met name wollen stoffen, zijn gebaat bij de juiste luchtvochtigheid (50-60%) 
 
Stofkeuze 

Kies een stof die geschikt is voor het desbetreffende project. Hieronder een aantal stoffen met specifieke eigenschappen 
die de stofkeuze kunnen vereenvoudigen.

 
Polyester Katoen Trevira CS Wol Kunstleer 

synthetische stof  
 

goede slijtweerstand  permanente on-
ontvlambaarheid  
 

goede slijtweerstand  
 

eenvoudig in 
onderhoud  
 

zeer goede 
slijtweerstand  

vocht absorberend goed te reinigen en 
droogt snel 

vocht absorberend enkel afnemen met 
lauw warm water of 
pH-neutraal 
wasmiddel 
 

matig vocht 
absorberend  
 

lage gevoeligheid 
voor elektrostatische 
lading 

goede vormvastheid  let op; laat wol nooit 
door en door nat 
worden 
 

lichte kleuren 
kunstleer en jeans 
gaan niet goed 
samen  

blijvend vlam 
vertragend 
 

vlekgevoelig  lage gevoeligheid 
voor elektrostatische 
lading.  
 

 

goed te reinigen  
 

goed te reinigen  
 

 licht vlamvertragend.  
 

 

bacteriën en schimmel 
bestendig 
 

  Gevoelig voor pluis 
bij eerste gebruik 
  

 

gevoelig voor 
elektrostatische lading, 
trekt in droge ruimte 
sneller stofdeeltjes aan  
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Let op!  

De tips in de tekst hieronder zijn slechts aanbevelingen. Neem in alle gevallen voor vlekverwijdering eerst contact met 
een professioneel reinigingsbedrijf op.  
 
Wees voorzichtig met oplosmiddelen, deze kunnen de onderliggende bekledingsmaterialen oplossen.  
 

Gebruik nooit ongeconcentreerde detergenten, bleekwater, ammoniak of zeep bedoeld voor harde oppervlakken. 
 

Onderhoud stoffering 
 
Door regelmatig gepast onderhoud  wordt voorkomen dat de vezels van de stof beschadigen, het meubilair gaat hierdoor 
langer mee.  
 
1-2 weken 

Op half vermogen, het meubelstuk stofzuigen met een daarvoor bestemd glad opzetstuk. Meubelstoffen vervaardigd van 
polyurethaan met een droge tot licht vochtige doen schoonvegen, stofzuigen of met een zachte borstel vegen. Bij te hard 
stofzuigen kan de onderliggende laag door de stof heen komen. Indien het wenselijk is om een kunstlederen meubel te 
desinfecteren, controleer bij de stoffenleverancier of het merk en type kunstleer geschikt is voor het desinfectiemiddel. 
Een ongeschikt desinfectiemiddel kan op korte of lange termijn de stoffering onherstelbaar beschadigen. 
 
2-3 keer per jaar 

Meubilair met normaal commercieel gebruik 2-3 keer per jaar reinigen. Voor meubilair in particuliere huishoudens is dit 
minder vaak nodig. Het wordt aanbevolen verdunde pH-neutrale koolstofdioxide-oplossingen te gebruiken voor het 
reinigen omdat deze methode het gebruik van zeep vermijdt. We raden aan contact op te nemen met een professioneel 
schoonmaakbedrijf om bevredigende schoonmaakresultaten te garanderen. Een professioneel schoonmaakbedrijf kan 
ook helpen met het bepalen van de onderhoudsplanning om zeker te stellen dat de stoffen correct onderhouden worden. 
SWTM (Stichting Waarborg Tapijt en Meubelreiniging) beschikt over een lijst met gecertificeerde bedrijven die de 
reiniging kunnen uitvoeren. De aangesloten leden vindt u op www.swtm.nl. 
 
Impregnatie van wollen meubelstoffen wordt afgeraden omdat wol op zich, vuilafstotend is. Stoffen vervaardigd van 100% 
Trevira CS mogen niet geïmpregneerd worden, hierdoor nemen permanente brandvertragende eigenschappen af. 
 

Vlekverwijdering  

Snel handelen verhoogt de kans op het geheel verwijderen van een vlek uit het meubilair. Cascando kan niet garanderen 
dat een vlek volledig verwijderd kan worden. Voor het schoonmaken van de vlek, verwijder hard geworden resten met 
een schaper of onscherp object. Vloeistoffen moeten geabsorbeerd worden met hiervoor bestemd materiaal.  
 
Niet vettige vlekken 

Dep voorzichtig met een schone pluisvrije doek  of een met warmwater uitgeknepen spons. Voorkom vlekken aan de 
randen door zachtjes met cirkelvormige bewegingen te deppen. 
 
Vettige vlekken 

Verwijder vettig vlekken met gepaste detergenten of oplosmiddelen. Test het middel eerst op een onopvallende plek op 
het meubelstuk. Na reiniging goed afwassen met schoon water. Het gebruikte schoonmaakmiddel mag niet achterblijven, 
dit veroorzaakt versnelde vervuiling. Voor ingebruikname van het meubelstuk, (indien nodig) verwijder het overtollige 
water met een waterzuiger, laat de behandelde plekken daarna volledig drogen aan de lucht of met behulp van een 
haardroger. Een haardroger wordt aanbevolen bij microvezeltextiel.  
 
Jeansvlekken  

Donkere Jeans kunnen vlekken achterlaten op het meubilair.  Jeans  vlekken op polyurethaan producten kunnen met 
behulp van gom verwijderd worden. Let wel op: hard wrijven kan kleurverlies en/of schade aan het oppervlak 
veroorzaken. Neem bij jeans vlekken contact op met een professioneel schoonmaakbedrijf. 
 

 

 

 

 

http://www.swtm.nl/

