
Onderhoud van Stoffen 

Onze stoffen zijn met zorg geselecteerd en getest op slijtvastheid en lichtechtheid en voor de 

hele collectie geld een garantie van volledig 2 jaar. Met de juiste verzorging blijven ze vele 

jaren mooi.  

Algemeen 

Iedere stof kan verkleuren onder invloed van licht. Felgekleurde en donkere stoffen lijden 

hier het meest onder. Plaats uw meubelen daarom bij voorkeur niet in direct zonlicht. Ook 

meubelstoffen met natuurlijke vezels, en met name wollen stoffen, zijn gebaat bij de juiste 

luchtvochtigheid (50-60%). Laat kinderen niet op meubelen spelen met schoenen aan. 

Gespen en hakken kunnen het weefsel blijvend beschadigen. Laat huisdieren niet op uw 

meubelen liggen of aan de bekleding krabben. 

Onderhoud  

Vuildeeltjes op bekledingen zijn vrijwel onzichtbaar maar beschadigen de stof. Stofzuig uw 

meubel daarom één maal per week met de vleug mee. Gebruik wel altijd het juiste 

opzetstuk. Onderhoud uw meubel vanaf één dag met James water. Dit verwijdert huidvetten 

die zich op hoofdsteunen en armleggers vasthechten en de stof op termijn aantasten. Zie op 

de verpakking voor de juiste gebruiksfrequentie. 

Vlekken 

Raadpleeg onze vlekkenwijzer of www.james.eu. Vaste bestanddelen zoveel mogelijk 

verwijderen met een lepel. Vervolgens een theedoek natmaken met koud water, uitwringen 

en op de vlek plaatsen en zo laten drogen. Niet deppen, wrijven of schrobben. Niet kijken of 

het werkt, dan wordt de absorptie van de vloeistof in de theedoek onderbroken. 

Hardnekkige vlekken goed laten drogen. Raadpleeg de vlekkenschijf op www.james.eu of bel 

de James Vlekkenlijn voor een vakkundig advies of tel. 00 31 (0)77 327 80 07. 

Chemisch reinigen 

Afneembare hoezen kunt u chemisch laten reinigen. Bespreek vooraf uitdrukkelijk de risico’s 

met degene die de reiniging uitvoert. Deze reinigingswijze is voor uw eigen risico. 

De vaste stofferingen kunt u door een vakkundig en erkend reinigingsbedrijf laten 

schoonmaken. In België en Nederland kunt u adressen in uw regio verkrijgen via de Stichting 

Waarborg Tapijt- en Meubelreiniging. Zie www.swtm.nl of tel. 00 31 (0)77-327 01 17 

Pilling (zie ook op www.watispilling.nl) 

Op de bekleding van uw bankstel beginnen zich bolletjes te vormen of wel pluizen of rafelen 

genoemd. Pilling is de vorming van bolletjes op uw bekleding en komt hoofdzakelijk voor bij 

plat geweven stoffen. Platweefsel is de meest voorkomende weeftechniek bij 

meubelstoffen. Pillen is een normale inherente eigenschap van platweefsel. Schrikt u dan 

ook niet wanneer u al snel bolletjes en/of pluizen op uw nieuwe meubel aantreft. Naast 

pilling kan er ook sprake zijn van pluisvorming op uw bekleding. Bij pluisvorming vormen zich 

geen bolletjes maar een soort delen van haarvormige vezels. Deze ‘haren’ ontstaan door 
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wrijving. Ook pluisvorming is makkelijk te verwijderen. Hoewel pilling er vaak ernstig uitziet 

is het erg makkelijk te verwijderen. U kunt de bolletjes op uw stof verwijderen met een 

professionele pillingtondeuse (pluizentondeuse). Dit is een speciaal voor pillen ontwikkeld 

apparaat welke uw stof niet beschadigt en de pilling veilig verwijdert.  

Algemeen onderhoud vullingen:                                                                                                                            

De uitstaling van een zitmeubel wordt in hoge mate doorde bekleding en vulling bepaald. Dit 

kan gaan van een strak gespannen bekleding tot zéér nonchalante, ongedwongen look…een 

légére uitstraling. Door het ontwerp, het gekozen comfort en bekleding i plooivorming niet 

te vermijden. Het specifieke comfort leidt er toe dat sommige modellen hun, aanvankelijk 

nogal streng uiterlijk, na enige tijd verliezen en wat meer het natuurlijke karakter (de 

plooien) en gebruikssporen laten zien die horen bij een kwaliteitsproduct en kan geen reden 

geven tot klachten. 

Dons(achtige) en Comforel vullingen: 

Deze vullingen van de kussens wordt gelijkmatig in aparte kamers verdeeld. De bekleding is 

aan de zachte, aangename vulling aangepast. De vouwen en de duidelijk zichtbare aparte 

kamers wijzen dus niet op een slechte kwaliteit/afwerking. In tegendeel, het is een 

kwaliteitskenmerk voor kussen die met de beproefde kamertechniek zijn vervaardigd. Schud 

deze kussens zéér regelmatig op om hun volume te behouden. 

Dus welke soort vulling ook: 

Indien mogelijk bij banken en/of fauteuils met losse kussens, deze regelmatig verwisselen 

van links naar rechts en indien mogelijk van onder naar boven. Dit draagt bij tot een langere 

levensduur. 

 

-Plooivorming is eigen aan al onze zitmeubelen, door het 

ontwerp en het gekozen comfort. 

-Zitvervormingen zijn op termijn niet uit te sluiten. 

-Pilling is een normale inherente eigenschap van platweefsel 

stoffen. 

En kan geen reden geven tot klachten.  
 

 

 



 

 


