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U HEBT EEN GOEDE KEUZE 
GEMAAKT MET UW NIEUWE MEUBEL.

Wij hebben voor u deze productpas samengesteld met gedetailleerde 
gebruiks- en onderhoudsinstructies en de garantievoorwaarden. 
Wij bevestigen dat u een product hebt gekocht dat een intensieve 
kwaliteitscontrole heeft ondergaan volgens de strenge voorschriften van de 
DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel).

De productpas in andere talen vindt u op:
www.sofa-info.com/doc/produktpass

Opdat u lang van uw meubel kunt genieten, dient u er zorgzaam mee om te 
gaan en het regelmatig te onderhouden.

Belangrijke specifieke instructies vindt u in de bijlage in uw persoonlijke 
informatiemap.

Uw meubel is geschikt voor het beoogde en juiste gebruik in privéwoningen 
(binnen).

Lees deze informatiebrochure aandachtig door en neem de tips en informatie 
in acht.

Wij wensen u veel plezier met uw meubel.

Uw meubel trekt bij u in!

 1.1 De plaats van opstelling kiezen

Neem in acht dat het meubel overeenkomstig het beoogde gebruik zo moet 
worden opgesteld, dat:

• gestoffeerde meubelen tegen direct licht, directe zonnestraling en intense 
hitte beschermd zijn, om te voorkomen dat het bekledingsmateriaal 
verbleekt en uitdroogt;

• er voldoende vrije ruimte is om de functies in werking te stellen en uit te 
voeren; 

• voldoende afstand tot de muren wordt gehouden, om schimmelvorming 
en verkleuring te voorkomen;

• een goed binnenklimaat verzekerd is;
• geen kabels en elektrische leidingen beschadigd worden.
• Oneffenheden in de vloer (tapijt, scheve vloer enz.) kunnen lawaai 

veroorzaken. Werk de oneffenheden weg met geschikte hulpmiddelen 
zoals vilt, onderlegplaatjes enz.

 1.2 Uitpakken

Gebruik geen scherpe voorwerpen om de verpakking te openen, om 
beschadiging van de bekleding te voorkomen. 

Verwijder tape op de folieverpakking met uw handen. 
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 1.3 Transport

Verplaats uw meubel alleen met twee of meer personen. Til het meubel niet 
op bij de zijkanten of het hoofd- en voeteneinde. 

Duw en trek niet aan het meubel, maar til het voorzichtig op. Correct transport 
is alleen verzekerd, als u uw meubel bij het onderste frame optilt.

 1.4 Monteren 

Koppelstukken:

Plaats de modules naast elkaar op de juiste plaats en haak ze dan 
achtereenvolgens in elkaar. Til de modules op en duw ze naar zo naar 
onderen, dat de koppelstukken in elkaar haken. 

Alle koppelstukken moeten zo in elkaar worden gehaakt, dat er geen 
hoogteverschillen ontstaan. Druk de modules stevig naar onderen, 
nadat u ze in elkaar hebt gehaakt.

De bank juist optillen De bank verkeerd optillen

Klikverbindingen:

Om modules te verbinden, klapt u de klikverbinding in een rechte hoek 
ten opzichte van het meubel en duwt u de modules tegen elkaar, tot de 
verbindingsstukken hoorbaar vastklikken en eventuele spleten in de bekleding 
dicht zijn. Om de verbinding los te maken, tilt u de module omhoog uit de 
klikverbinding en schuift u hem opzij.

Zolang de afzonderlijke modules met elkaar verbonden zijn, mag het 
geheel niet worden verplaatst! 

 1.5 Onderhoud

Gestoffeerde meubelen zijn zacht en vervormbaar. Regelmatig onderhoud is 
onontbeerlijk voor een duurzame kwaliteit en functionaliteit. Daarom moeten 
de volgende werkzaamheden regelmatig worden uitgevoerd, zodat de waarde 
van uw meubel behouden blijft.

De stoffering opkloppen
Regelmatig gebruik laat sporen na op de gestoffeerde elementen, zoals 
zitafdrukken, verschoven naden en plooien op het oppervlak. Door de 
stoffering op te kloppen, krijgt het meubel zijn gewenste vorm en look terug. 
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Extra los gestoffeerde meubels
Het onderhoud van meubels met dit type stoffering (doorgestikte toplaag, los 
vulmateriaal, functies enz.) is bijzonder belangrijk. Al bij de levering vertonen 
ze plooivorming. In de zitting en/of rug zijn meestal hoogwaardige kussens 
met pockets verwerkt. Het vulmateriaal wordt in deze pockets vastgehouden, 
zodat het niet verschuift. 

Afhankelijk van het type en de dikte van het bekledingsmateriaal zijn zowel 
de pockets als het vulmateriaal soms meer en soms minder zichtbaar. 
Door de kussens na gebruik op te kloppen, kan het samendrukken van de 
kussenvulling grotendeels ongedaan worden gemaakt. 

Verschoven naden en hoogteverschillen
Deze verschijnselen zijn afhankelijk van het gebruik en onvermijdelijk. 
Door de bekleding voorzichtig weer op de juiste plaats te trekken, kunnen 
eventuele verschoven naden en/of hoogteverschillen worden verholpen. 

 2.1 Algemene instructies voor het gebruik

De stabiliteit van uw meubel wordt verzekerd door het houten of metalen 
frame, dat ontworpen is om de belasting door het beoogde gebruik op te 
vangen. 

Zorg ervoor dat niemand op het meubel springt. 
Laat u niet op het meubel vallen.

Ga niet op rugleuningen, armleuningen of andere functionele 
onderdelen zitten.

Duw en trek niet aan het meubel, maar til het voorzichtig op 
om het te verplaatsen.

Let er bij het opstellen, transporteren of verplaatsen van het meubel op dat de 
poten of wielen niet schuin worden belast en altijd recht staan, zodat ze niet 
kunnen ombuigen of afbreken. 
Voor gestoffeerde onderdelen met een slaapfunctie is het belangrijk om 
schimmelvorming te voorkomen, door de stoffering van het ligvlak goed 
te luchten. Houd er ook rekening mee dat de ligfunctie niet dagelijks als 
vervanging van een bed mag worden gebruikt.

 2.2 Functies

Alle functionele onderdelen vereisen een bepaalde speling. Houd er daarom 
rekening mee dat er, afhankelijk van het type en de dikte van de bekleding, 
om productietechnische redenen spleten kunnen ontstaan en dat beperkte 
maatverschillen onvermijdelijk zijn.
Wij raden u sterk aan de functionele delen na gebruik altijd in hun 
oorspronkelijke positie te plaatsen en de stoffering opnieuw uit te lijnen, om 
eventuele onregelmatigheden en maatverschillen te corrigeren of eventuele 
samengedrukte kussens en plooien glad te strijken.
Let op: door de functies kunnen rimpels of plooien reeds aanwezig zijn of 
tijdens het gebruik ontstaan (bijv. verstelbare rug of relaxfuncties). Lichte 
mechanische geluiden door materiaaltrillingen of noodzakelijke spelingen 
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in de constructie kunnen niet worden vermeden en zijn dus eigen aan het 
ontwerp. Verstelling, dynamische belasting of gewichtsverplaatsing door 
bewegingen kan altijd lichte geluiden veroorzaken. Deze geluiden vormen 
doorgaans geen beperking voor het normale, te verwachten gebruik.

Voor meubels met extra functies wordt een regelmatige controle aanbevolen. 
In geval van gebruiksgerelateerde wijzigingen van de montagetoestand, 
stoffering of instellingen van het beslag is het de plicht van de consument om 
de montage-, gebruiks- en onderhoudsinstructies in acht te nemen. 

Controleer af en toe of de scharnieren van het beslag schoon zijn. Het is 
raadzaam om de scharnieren grof te reinigen. Omdat een meubel met extra 
functies regelmatig bepaalde bewegingen ondergaat, kan onder het meubel 
metaalslijpsel terechtkomen. Verwijder dit regelmatig door te stofzuigen of te 
vegen. 

 3.1 Garantieclaims

Garantieclaims gelden alleen voor het defecte item en niet voor de gehele 
leveringsomvang (foto's van het geheel en de details zijn nuttig voor de 
beoordeling). De reparatie van het defect wordt gewoonlijk uitgevoerd via de 
contractpartner na overlegging van de koopovereenkomst. Neem daarom 
altijd eerst contact op met de contractpartner!

 3.2 Garantiebeperkingen
• Normale en natuurlijke slijtageverschijnselen
• Slijtage door overmatig of onjuist gebruik
• Onjuiste montage of services verleend door onbevoegden 
• Ongewoon gebruik, bijv. commercieel gebruik buiten de privéwoning
• Onjuiste omgang met warmte, vocht, vloeistoffen en onderhoudsmiddelen
• Schade veroorzaakt door puntige, scherpe, hete of vochtige voorwerpen
• Omgevingsinvloeden zoals extreme droogte, vochtigheid, licht of 

temperatuur

• Opzettelijke vernieling, oneigenlijk gebruik, overbelasting of 
ongevalschade

• Schade en verontreiniging door huisdieren, verwarmingsbronnen, 
weersomstandigheden

• Verontreiniging door bijv. transpiratie, lichaams- of 
haarverzorgingsproducten

• Verkleuring door bestanddelen van geneesmiddelen (toxische reactie)
• Alle wijzigingen door zure, oplosmiddelhoudende of alcoholische 

middelen
• Ongepaste pogingen tot reiniging, reparatie of herstel
• Schade door zwellen onder invloed van staand vocht of niet-verwijderde 

condens

Schade veroorzaakt door vreemde producten, bijv. stoomreinigers, 
impregneer- en onderhoudsproducten die niet door de fabrikant zijn 
aanbevolen, verkleuring door jeans, ander niet-kleurvast textiel, klittenband 
op vrijetijdskleding of vlekken door stoffen die suiker, zuren, weekmakers, 
bleekmiddel of oplosmiddelen bevatten, is van de garantie uitgesloten.
De wettelijke garantietermijn van 2 jaar is van toepassing, net als de 
aanbeveling om gebruikssporen of storingen na ontvangst te documenteren. 
Zoals gebruikelijk in de branche kunnen nabestellingen en wijzigingen slechts 
worden gegarandeerd, zolang het model, het patroon of de uitvoering wordt 
geproduceerd. Extra services in verband met planning en installatie zijn 
uitgesloten van de garantie! 

NUTTIGE INFORMATIE
 4.1 Verschillen in zithardheid door gebruik

In de loop van de tijd ondergaat uw gestoffeerde meubel een ontwikkeling 
die ‘inveren’ wordt genoemd. De gehele stoffering past zich aan uw 
lichaamsgewicht aan en verandert daardoor. Daarom moet elk meubel 
gelijkmatig worden gebruikt, zodat de zithardheid niet slechts aan één kant 
afneemt. Als het meubel eenmaal is ingeveerd, verandert de stoffering 
nauwelijks meer.
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 4.2 Verschillen in zithardheid door de opbouw

Bij ronde hoeken, slaap- of relaxbanken, enz. is een uniforme zithardheid niet 
altijd gegarandeerd door verschillen in de constructie.

 4.3 Losse zitkussens

Het woord ‘los’ betekent dat de zitkussens tijdens het gebruik kunnen 
verschuiven en daarom altijd terug in hun oorspronkelijke positie moeten 
worden gebracht. Het voordeel hiervan is dat kussens met dezelfde 
afmetingen kunnen worden verwisseld, zodat een gelijkmatige slijtage wordt 
gegarandeerd. 

 4.4 Losse rugkussens

Bij losse en op de zitting geplaatste rugkussens is het onvermijdelijk dat ze 
na gebruik regelmatig moeten worden opgeklopt, om ze hun oorspronkelijke 
vorm terug te geven.

 4.5 Natuurlijke en constructiegebondene plooivorming

Door de rekbaarheid van alle bekledingsmaterialen moet worden opgemerkt 
dat een bepaalde plooivorming, al bij de productie of gebruik typisch is voor 
het product.

 4.6 Kleur- en structuurafwijkingen
Kleurafwijkingen tussen het bij de aankoop beschikbare monster en de 
levering zijn mogelijk. Dit geldt met name voor natuurlijke vezels en leer. Om 
verftechnische redenen kan geen garantie worden gegeven dat de kleur en 
structuur volledig identiek zijn.

 4.7 Armleuningen

De armleuningen van een gestoffeerd meubel hebben twee verschillende 
functies: ze dienen als steun voor de armen en zijn bepalend voor de look of 
het design van het geheel.
Door hun aard zijn armleuningen niet ontworpen om het gewicht van een 
persoon te dragen.

 4.8 Changeren (glans door gebruik, schakeringen, zitspiegel) 

Door de positie van de pool (draadrichting) lijkt de stof lichter of donkerder, 
afhankelijk van de lichtinval. Dit kan de indruk wekken dat de bekleding 
kleurverschillen vertoont. De reden voor het changeren is dat de meubelstof 
meestal in één draadrichting wordt verwerkt. Bij een hoekbank bijv. wordt 
het licht dan anders gereflecteerd volgens de plaats van de verschillende 
modules. Dit is eigen aan de producten.

 4.9 Pilling

Tijdens het gebruik kunnen de vezels van het bekledingsmateriaal (vooral bij 
chenillegarens) pluizig worden en daardoor kunnen aan de bovenzijde kleine 
bolletjes (pillen) ontstaan, zoals bekend van wollen truien. Deze bestaan 
uit samengeklitte vezels die soms (afhankelijk van de gebruiksintensiteit) 
uit het bekledingsmateriaal komen, maar heel vaak ook ontstaan door het 
vasthechten van vreemde vezels, meestal uit ander textiel (bijv. kleding of 
wollen dekens). Via de zogenaamde ankervezels vormen deze pillen dan een 
min of meer sterke verbinding met het bekledingsmateriaal. 

Pillen kunnen worden verwijderd met een scheermesje. Deze verwijdering 
heeft geen invloed op de duurzaamheid en beschadigt de stof niet.

 4.10 Geur

Nieuwe producten hebben aanvankelijk een bepaalde geur. Dit is algemeen 
bekend en kan enkele weken of maanden duren, afhankelijk van het materiaal 
en de samenstelling. 
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De materiaalspecifieke geurintensiteit verdwijnt gewoonlijk tijdens het 
gebruik en wordt als ongevaarlijk beschouwd. Ze wordt beïnvloed 
door randvoorwaarden, zoals het binnenklimaat, het seizoen, 
temperatuurschommelingen, ventilatie, de gebruiksfrequentie en -duur, 
gevoeligheden van mensen enz.

Bepaalde natuurlijke producten, zoals leer, massief hout, enz., hebben altijd 
een typische eigen geur. U kunt bij uw contractpartner terecht voor een 
veiligheidsbewijs.

 4.11 Elektrostatische oplading

Meubelstoffen en andere, overwegend synthetische materialen hebben een 
natuurlijk geleidingsvermogen en kunnen slechts beperkt vocht opnemen. 
Elektrostatische oplading ontstaat in de eerste plaats door een te droge 
binnenlucht, vooral in de wintermaanden, in combinatie met synthetische 
materialen, zoals tapijten, textiel, meubelstoffen, kussens, dekens enz., en 
ontlaadt dan via het meubel. In dergelijke gevallen moet worden voldaan aan 
de eisen voor het ideale binnenklimaat. Verhoog hiervoor de luchtvochtigheid.

 4.12 Huisdieren

Hier is vooral voorzichtigheid geboden. Huisdieren met klauwen of snavels 
kunnen aanzienlijke en vaak onherstelbare schade aanrichten. Dierenhaar 
en vooral kattenhaar is moeilijk uit textiel te verwijderen. Bepaalde materialen 
zoals plaids of dekens vormen een doeltreffend middel om uw gestoffeerde 
meubelen tegen mogelijke schade of verontreiniging te beschermen. 

 4.13 Stoffering ‘strak’

Stofferingsmethode waarbij plooivorming van de bekleding grotendeels wordt 
voorkomen door constructieve maatregelen (voorgespannen stoffering). Bij 
bepaalde uitvoeringen en modellen zijn lijnen, bijv. bij rondingen of ingestikte 
plooien, eigen aan het ontwerp of de constructie.

 4.14 Stoffering ‘los’

Zachte, losse stofferingsmethode waarbij model- of constructiegebondene 
plooivorming van de bekleding en zitafdrukken typisch zijn voor het product. 
De aftekeningen op doorgestikte toplagen en kussens zijn eigen aan het 
design of de constructie.

 4.15 Stoffering ‘extra los’

Een extra losse stoffering wordt gekenmerkt door een superzacht of soft 
oppervlak. De bekledingen vertonen al in volledig nieuwe toestand een 
zichtbare golfvorming, wat design- en constructiegebonden is.

 4.16 Kussens met pockets

Sommige meubelen in onze collectie zijn voorzien van hoogwaardige kussens 
met pockets in de zitting en/of rugleuning. Het vulmateriaal wordt in deze 
pockets vastgehouden, zodat het niet verschuift. Afhankelijk van het type 
en de dikte van het bekledingsmateriaal kunnen zowel de pockets als het 
vulmateriaal soms meer en soms minder zichtbaar zijn. Om te voorkomen 
dat het vulmateriaal wordt samengedrukt, moeten deze zit- en rugkussens na 
gebruik worden opgeschud, zoals u dat kent van het hoofdkussen in uw bed.

 4.17 Lichtechtheid

U kent het vast van uw kledingstukken: na verloop van tijd verbleken 
ze. Dit wordt veroorzaakt door wassen, maar evengoed door zonlicht of 
halogeenlampen. Ook meubelstoffen en leren bekledingen zijn hieraan 
onderhevig. 
Daarom mag u gestoffeerde meubelen niet direct bij het raam plaatsen. 
Bescherm uw bank bij intens zonlicht en plaats hem niet direct onder 
halogeenspots. Zo zorgt u ervoor dat de kleur van uw gestoffeerde meubel 
lang mooi en intens blijft.

 4.18 Vloeren

Ter bescherming van uw vloer is het raadzaam geschikte vloerbeschermers 
(van bijv. vilt of kunststof) te gebruiken, om krassen, schade enz. te 
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voorkomen. Vilten glijders zijn onderhevig aan slijtage en moeten tijdig 
worden vervangen.
Gemonteerde voetjes, die tijdens het gebruik los kunnen raken, moeten af en 
toe opnieuw uitgelijnd en vastgezet worden.

 4.19 Zichtbaar hout

De levensgeschiedenis van een boom is af te lezen uit karakteristieke 
groeikenmerken zoals de nerven, structuur en kleur.
Door deze afwijkende natuurlijke kenmerken is elk individueel houten meubel 
dat wordt ontworpen, een unicum met een heel eigen look qua materiaal en 
afwerking.

Een volledig identieke kleur en structuur van bijv. het ontwerpvoorbeeld en het 
geleverde product kan bijgevolg niet worden gegarandeerd.

BELANGRIJKE REINIGINGS- EN 
ONDERHOUDSINSTRUCTIES

 5.1 Onderhoud

Zoals alles wat dagelijks wordt gebruikt, moeten ook bekledingsmaterialen 
van meubelen regelmatig worden onderhouden, omdat ze voortdurend 
worden blootgesteld aan verontreiniging door stof en contact. In het algemeen 
mag de verontreiniging niet te sterk worden, om de reinigingswerkzaamheden 
niet te bemoeilijken en te voorkomen dat het vuil in de bekleding dringt. 
Door gestoffeerde meubelen juist te reinigen en te onderhouden, blijft de 
gebruikswaarde behouden. Zie hoofdstuk 1.5 voor het onderhoud van de 
stoffering.

 5.1.1 Stof

Wij adviseren om de stof regelmatig met de draadrichting mee te stofzuigen 
met een speciaal meubelmondstuk en minimale zuigkracht, omdat bij een 
te hoge zuigkracht vezels van het stofferingsvlies kunnen loskomen. Om de 
elasticiteit van de vezels van uw meubelstof te behouden, is het raadzaam uw 
meubel af en toe met een licht vochtige doek af te vegen, vooral tijdens het 
stookseizoen in ruimtes met centrale verwarming. 

 5.1.2 Kunstleer

Veeg uw meubel regelmatig af met een zachte, licht vochtige doek. ‘Nat’ 
reinigen wordt ten sterkste afgeraden! Om de waarde van uw meubel te 
behouden, adviseren wij het gebruik van onze speciale onderhoudsset voor 
kunstleer. Bestel het juiste onderhoudsproduct voor uw bekledingsmateriaal 
(zie bekledingsmonster in het informatiemapje) via de bestelkaart in het 
informatiemapje of direct via het internet op www.3c-care.de.

 5.1.3 Leer

Leer vereist weinig onderhoud, maar is wel gevoelig voor alle agressieve 
middelen. Gebruik nooit vlekverwijderaars, oplosmiddelen, terpentijn, 
schoensmeer of andere ongeschikte middelen.

 5.1.4 Onderhoudsset

Om ervoor te zorgen dat het kwaliteitsleer van uw meubel lang mooi blijft, 
dient het juist gereinigd en onderhouden te worden. Wij bieden hiervoor 
speciale onderhoudssets aan. 
Ze frissen de look van het leer op, verlengen de levensduur van het materiaal 
en zorgen ervoor dat de typische eigenschappen van uw leren meubel 
gedurende vele jaren behouden blijft. Bestel het juiste onderhoudsproduct 
voor uw bekledingsmateriaal (zie bekledingsmonster in het informatiemapje) 
via de bestelkaart in het informatiemapje of direct via het internet op www.3c-
care.de. Alle klantspecifieke informatie over uw bekledingsmateriaal vindt u in 
de informatie bij het kleurmonster.
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 5.2 Reiniging en vlekverwijdering

Het verwijderen van vlekken moet in principe worden uitgevoerd door 
een professionele dienstverlener voor meubelreiniging. Wij willen er hier 
uitdrukkelijk op wijzen dat schade als gevolg van onjuiste vlekverwijdering 
door ons niet wordt erkend.

 5.3 Houten oppervlakken

Gelakte, gewaxte en geoliede oppervlakken moeten worden gereinigd met 
een licht vochtig zeemleer. De oppervlakken moeten worden beschermd 
tegen hete voorwerpen.

 5.4 Metalen oppervlakken

Metalen oppervlakken moeten gereinigd en onderhouden worden met 
een vochtige doek. Poets ze vervolgens op met een droge, zachte doek. 
Voor geslepen oppervlakken zijn in de handel speciale reinigingsmiddelen 
verkrijgbaar. 

 6.1 Afvalverwijdering

Omdat wij ons inzetten voor het milieu, vragen wij u om uw meubel aan het 
eind van de levensduur volgens de voorschriften met het afval te verwijderen! 
Elektrische apparaten (bijv. accu’s, bedieningselementen, motoren, andere 
elektronische onderdelen) moeten naar een overeenkomstig inzamelpunt 
worden gebracht (informeer u bij de bevoegde gemeentelijke instanties). Ook 
het bij de aanlevering gebruikte verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Voer 
deze materialen gesorteerd af naar een daarvoor bestemde inzamelpunt.

 7.1 Reclamaties

Voor eventuele reclamaties leveren wij bij uw gestoffeerde meubel een stukje 
bekleding als kleurmonster. Het is in uw belang om dit monster goed te 
bewaren! Omdat de leverancier geen bekledingen met 100% dezelfde kleur 
en structuur kan leveren, dient dit monster om een nabestelling zo identiek 
mogelijk te produceren. Let op: door zonlicht, verwarmingslucht en andere 
omgevingsinvloeden kan uw bekleding van kleur of structuur veranderen 

ten opzichte van het monster. Zorg ervoor dat u ons dit kleurmonster zeker 
bezorgt (via uw dealer of dienstverlener). 

 8.1 Kwaliteit zorgt voor vertrouwen
De ‘Golden M’, het emissielabel en het keurmerk voor klimaatneutrale 
meubelproductie werden ons toegekend door de DGM (Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel e.V.). 
Deze objectieve kwaliteitslabels bevestigen de veiligheid, duurzaamheid 
en onberispelijke afwerking van onze meubelen. Gecertificeerde producten 
moeten voldoen aan strenge eisen inzake kwaliteit en veiligheid. 
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De gegevens die moeten worden meegedeeld volgens de algemene verordening 
gegevensbescherming van de EU (AVG) en andere talen van de productpas, 
vindt u op: www.sofa-info.com/doc/produktpass


