Klanteninformatie 1

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

Geachte klant, hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe meubelen. Wij willen u over de
bekleding „velours” enige informatie en tips geven over de materiaalgebonden eigenschappen van
deze stof en het onderhoud hiervan

Wat is Velours?
Velours is een verzamelnaam voor alle stoffen, waarbij
de poolvezels in een grondweefsel worden ingeweven.
Het bijzondere bij deze stof is dat ze aangenaam
aanvoelt, optisch erg mooi is en dat de stof slijtvast is.
Door de manier van produceren behoort velours tot één
van de degelijkste stoffen.
Deze klachten zijn materiaalgebonden en als
normale eigenschappen te beschouwen.
Kenmerken voor deze stoffen:
a) changeren
b) zitspiegel

Changeren:
Afhankelijk van de vleug ( strijkrichting) lijkt het alsof de
stof, afhankelijk van de lichtinval, donkerder of lichter is.
Daardoor kan de indruk ontstaan van een kleurverschil
in de bekleding.
De oorzaak van het changeren is dat de veloursstof in
de regel in één richting (strijkrichting) wordt verwerkt.
Bijvoorbeeld bij een hoekbankstel wordt het licht,
afhankelijk van de plaats waar de elementen staan,
verschillend gereflecteerd.
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Zitspiegel:
Door de invloed van druk, lichaamswarmte
lichaamsvocht en luchtvochtigheid, de wijze van vullen
en de soort afdekking die gebruikt is, kan er een in
meer of minder mate zichtbare verandering in de vleug
ontstaan.
In het bijzonder bij meubelen die zijn bekleed met een
velours of chenille, kan er door een verschillende
lichtinval de indruk worden gewekt dat er vlekken in de
bekleding aanwezig zijn. Dit noemt men zitspiegel.

Een
zitspiegel
is
een
productgebonden
eigenschap en is geen kwaliteitsvermindering;
de zitspiegel is in de regel door onderhoud niet
te verwijderen.

Lichtechtheid:
In de regel is het zo dat elke soort bekleding bij direct zonlicht in meer of minder mate gaat
verkleuren. Synthetische vezels zullen in het algemeen beter kleur behouden dan natuurlijke vezels. Het is daarom aan

te bevelen uw meubelen te beschermen tegen direct zonlicht. Normaal gesproken kan men er vanuit gaan dat alle
stoffen die door de fabrikant worden vrijgegeven een lichtechtheidstest hebben ondergaan.

Onderhoud en reiniging:
Wij adviseren u de bekleding met een zachte borstel regelmatig te borstelen of met een stofzuiger met een speciaal
hiervoor geschikt hulpstuk te zuigen (ca. 1 keer in de 14 dagen), zodat u langer kunt genieten van een mooie
bekleding.
Bij aanvuiling – bijvoorbeeld etensresten – is het aan te bevelen de bekleding eerst met schoon water en als het nodig is
met water en een beetje fijn wasmiddel of zeep te reinigen. Om te voorkomen dat er kringen in de bekleding komen is
het aan te bevelen de bekleding van naad tot naad gelijkmatig vochtig te maken. Vervolgens de vezels met een
borsteltje in de strijkrichting opborstelen. Voor vlekken die niet te verwijderen zijn, stellen wij voor de POS-stofpas aan te
vragen.
AANWIJZING:
Gebruikt u voor het reinigen alleen middelen die voor stoffen geschikt zijn (geen glasreiniger of soortgelijk
reinigingsmiddel.)
… en dan nog wat:
Door de stof regelmatig te reinigen blijft de stof langer houdbaar en langer mooi. Ook de intensiviteit van de zitspiegel
is door regelmatig onderhoud te verminderen.
Op ons vlekkenportaal geven we u nuttige tips hoe de u meest verschillend soorten vlekken zelf kunt verwijderen.
www.fleckenportal.de

Geschikte reinigings- en onderhoudsproducten kunt u rechtstreeks via onze POS Online shop verkijgen. (bijv.
Textielonderhoudsset professioneel)
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