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Klanteninformatie 11

FUNCTIE BIJ GESTOFFEERDE MEUBELEN

Overigens: Ook na de garantietermijn zijn wij er voor u!

Geachte klant, gestoffeerde meubelen hebben afhankelijk van het model en uitvoering product- en
modelgebonden eigenschappen, die ook tijdens het gebruik verschillende uitwerkingen kunnen
hebben. In verband hiermee hebben wij als extra service voor u een „product-info” gemaakt. Verder
wensen wij u veel plezier met uw gestoffeerde meubelen.

Alle gestoffeerde elementen die een functie hebben (bijv. slaap- en ligbanken, relaxfauteuils, sofa’s met omklapbare
armleuningen enz.) zijn afhankelijk van de werking ervan met verschillende soorten van mechanieken uitgerust. In de
regel zijn het gecompliceerde verstelmechanieken. Om er voor te zorgen dat de verschillende mechanieken, afhankelijk
van hoe intensief ze worden gebruikt, op den duur nog goed blijven functioneren, is een zorgvuldige behandeling
noodzakelijk. In het bijzonder geldt hiervoor dat de verschillende mechanieken correct gebruikt worden. Zo mag men bij
een veranderbare sofa met uittrekbaar ligvlak of bij een ligsofa met een kantelfunctie het uit te trekken/ klappen deel
niet eenzijdig (alleen rechts of alleen links) vastpakken en uitrekken/omklappen. Door deze eenzijdige behandeling kan
het mechaniek worden beschadigd, bijvoorbeeld het mechaniek kan uit het dragend materiaal – in de regel uit de
balken van het frame – getrokken worden. Om dit te voorkomen moeten de uittrekbare/omklapbare delen in het
midden of rechts en links gelijkmatig worden aangepakt/bediend. Ook mag bij een fauteuil – hetzij met elektrische of
handmatige functie – het uitgeklapte voetendeel of de verstelbare rug nooit als zitplaats worden gebruikt.

Als u er behoefte aan hebt, dan kunt altijd een POS-vakman laten komen.
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Zoals ook bij normale bedden noodzakelijk is, moet men slaapbanken ook regelmatig luchten om schimmelvorming te
voorkomen. Zoals u wel zult weten scheidt het lichaam tijdens het slapen vocht af. Vandaar dat men bij
ombouwelementen er op moet letten, dat deze elementen niet te snel omgebouwd worden, waardoor het element niet
voldoende kan drogen wat schimmelvorming tot gevolg kan hebben. Zo’n schimmelvorming is niet op een materiaal- of
productiefout terug te voeren, maar op een te hoge vochtigheidsgraad.

Aanbeveling:

Eigenlijke functie betekent:

Een hoofdsteun van een slaapbank mag alleen worden
gebruikt door er met het hoofd op te liggen. Als men op
de hoofdsteun gaat zitten wordt de maximale druk
overschreden en kan de hoofdsteun afbreken. Ditzelfde
geldt ook voor elektrisch verstelbare stoelen: gaat men
op het uitgeschoven voetendeel zitten, dan wordt het
voetendeel overbelast en kan het verbuigen. Ditzelfde
geld ook voor elke soort van armleuningen – in het
bijzonder wanneer het verstelbare of afneembare
armleuningen zijn. Wanneer men tijdens het gebruik
van meubelen hier geen rekening mee houdt, ontstaan
schades die niets met de kwaliteit of productie te maken
hebben en enkel en alleen maar terug te voeren zijn op
het verkeerd gebruiken van de meubelen. Dit is meestal
te herkennen aan verbogen, gebroken of uitgescheurde
mechanismen. Omdat functie-elementen regelmatig
worden bewogen is het verstandig de scharnieren
regelmatig te controleren of deze nog schoon zijn en ze
als het nodig is schoon te maken. Ook is het aan te
bevelen de schroeven waarmee het mechaniek
gemonteerd is te controleren of deze nog vast genoeg
zitten en zonodig vast te draaien. Als u het
bovenstaande in acht neemt, kunt u ervan op aan dat
het meubelstuk dat u heeft aangeschaft ook langere tijd
mee zal gaan.
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