Klanteninformatie 7A

LOSSE RUG- EN ZITKUSSENS
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.

Losse rug- en zitkussens:
Het woord „losse” betekent, dat de kussens tijdens het gebruik verschuiven kunnen en telkens weer in de oorspronkelijke
positie terug moeten worden gebracht. Het voordeel van deze vorm van stofferen is dat de kussen onderling verwisseld
kunnen worden en dat hierdoor een gelijkmatig gebruik van de kussens mogelijk is. Rugkussen/zitkussen: bij losse en
opgezette rugkussens, welke met veren, watten of polyethervlokken gevuld zijn, is het noodzakelijk,
dat deze kussens na gebruik weer opgeschud moeten worden om de oorspronkelijke vorm terug te
krijgen. Men kan dit vergelijken met het dagelijks opschudden van een hoofdkussen of een dekbed. Door middel van

deze vorm van stofferen wordt een bijzonder zitcomfort ontwikkeld.
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Klanteninformatie 7B

KUSSENS IN COMPARTIMENTEN GESTIKT
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.

Kussen met kamers:
Veel fabrikanten gebruiken kussens die met vlokken en veren gevuld zijn. Deze mix is echter van nature losjes en
beweeglijk. Om te voorkomen dat de inhoud gaat schuiven, worden de kussens van binnen gestikt, dat wil zeggen in
meerdere compartimenten onderverdeeld. Afhankelijk van de soort bekleding is het mogelijk dat deze
kamers aan de buitenkant zich aftekenen. Het voordeel van deze kussens is, dat deze zich optimaal aan het
lichaam aanpassen en gelijkmatige, per punt verschillende drukverdeling mogelijk maken (vergelijkbaar met een
matras). Afhankelijk van de eigenschappen van het kussen is een lichte aftekening niet te vermijden.
Men spreekt in dit geval van een productgebonden eigenschap van de vulling.
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