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Onderhouds advies 

   Uitgebreider Onderhouds advies 

BERENDSEN COLLECTION 

Deze informatie is voor iedere gebruiker 
van belang om eventuele misverstanden 
en klachten door verkeerd gebruik en/of 
onderhoud te voorkomen en om tevens 
de levensduur van uw zitmeubel te ver-
lengen, zodat u langer kunt genieten 
van uw aankoop! 

U kunt de uitgebreidere informatie downloaden op onze 

website www.berendsencollection.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       @Berendsen_Col 

 

 

       Berendsen Collection 

 

 Volg ons nu op Twitter, 
 En like onze pagina op Facebook! 



 Stofzuig uw meubel elke week met het ze-

telmondstuk (om zand etc. te verwijderen). 

 De zitkussens zijn meestal gemaakt van 

koudschuim. Deze zijn vormvast en hoeven 

uitsluitend 1 keer per week gekeerd te 

worden. Voor de rugkussens is het wense-

lijk om deze 2 keer per week stevig op te 

schudden. 

 Reinig uw meubel indien nodig met bijgele-

verde vlekkenspray (eventueel bij te bestel-

len via info@berendsencollection.nl). Test 

dit eerst op een niet zichtbare plek, of het 

niet verkeerd aanslaat op de stof. Gebruik 

altijd een witte doek. Bedrukte doeken 

kunnen afgeven. Zorg ervoor dat u al dep-

pend de vlek verwijderd. Wrijven over de 

stof kan lijden tot verkleuring en/of slijtage.  

 Naai losse draden met een kromme naald 

terug in het weefsel. Knip de draadjes nooit 

af. 

 Pas op met spijkerstoffen. Nieuwe spijker-

stoffen geeft verkleuring af aan uw meubel-

stof. Tevens verhoogd het de slijtage van de 

stof.  

 

 

 

 

Indien u zelf niet het gewenste resultaat be-

haald bij het verwijderen van vlekken, schakel 

dan een specialist in op het gebied van vlek-

verwijdering.  

  Algemene onderhoud                       Wist u dat…                              Algemene adviezen bij vlekken 

 Elke stof verkleurd door zonlicht? Plaats uw meu-

bel niet in direct zonlicht. 

 De stof ernstig kan beschadigen doordat er din-

gen achter blijven haken? Laat geen scherpe dingen 

op uw meubel liggen en geen huisdieren met scherpe 

nagels, kinderen met schoenen, knopen op uw achter-

zak en andere mogelijke ‘gevaren’ voor uw meubel. 

 Het kan zijn dat de stof op uw meubel niet te-

gen vlek verwijderaar, reinigingsmiddel of zelfs 

water kan? Test eerst op een niet zichtbare plek of 

het middel goed aanslaat.  

 Vlekken heel snel in de stof trekken? Schraap het 

vuil zo snel mogelijk met een lepel van de stof af. Doe 

dat van de buitenkant van de vlek naar binnen toe. Zo 

krijgt de vlek geen kans om groter te worden. 

 U verhard vuil altijd eerst zacht moet maken? 

Probeer nooit het vuil eraf te krabben/trekken als het 

nog hard is. Maak het eerst zacht en trek het er daarna 

rustig af.  

 

 

Changeren & Zitspiegel 

Velours is een verzamelnaam voor de stoffen waar de pool-

weefsels in een grondweefsel geweven zijn. Daardoor voelt de 

stof aangenaam aan. De stof kan soms lijken alsof hij lichter/

donkerder is. Dit komt door de strijkrichting. De veloursstof 

kan maar in één richting worden verwerkt. Er is dus geen spra-

ke van kleurverschil. Ook door de invloed van zwaarte, li-

chaamswarmte, vocht en wijze van vullen kan er in mindere of 

meerdere mate verandering ontstaan in de gleuf. Het kan dus 

zijn dat het lijkt alsof er vlekken in uw bekleding zit, dan is er 

sprake van zitspiegel. Zitspiegel is een eigenschap van het pro-

duct en is dus geen kwaliteitsvermindering. Zitspiegel kan niet 

worden verwijderd door middel van onderhoud.  

  
 Voor alle reinigingsmiddelen geldt: eerst uitproberen 

op een onopvallende plaats (dit i.v.m. mogelijke ver-

kleuring van het textiel). 

 

 

 Bij vlekken van vaste stoffen direct zoveel mogelijk 

wegschrapen met bijv. een lepel. 

 

 

 Bij vlekken van vloeistoffen direct zoveel mogelijk op-

nemen met een onbedrukte witte keukenrol / tissue. 

 

 

 Reinig vlekken altijd met een schone en goed absorbe-

rende witte doek (bijv. van katoen). 

 

 

 Bij het reinigen van vlekken is het aan te raden om te 

deppen en niet hard te wrijven. 

 

 

 Vlekken van buiten naar binnen reinigen om kringvor-
ming te voorkomen! 

 

 

 Kaarsvet verwijderen middels een wit stuk absorberen-

de keukenrol/tissue en een warme strijkbout (wol-

stand). Keukenrol op de vlek leggen en hierover met de 

strijkbout wrijven (het kaarsvet trekt vervolgens in de 

tissue/keukenrol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: www.berendsencollection.nl 


