
Onderhoud van stoffen



Meubelstof



Regelmatige reiniging is belangrijk om het meubilairtextiel 
er zo goed mogelijk te laten uitzien en de levensduur  
te verlengen. Stof en vuil doen textiel sneller slijten en  
reduceren ook de brandvertragende eigenschappen. 

Normale reiniging

Regelmatig stofzuigen, in het ideale geval om de week,  
op half vermogen waar mogelijk.

Veeg meubelstoffen, vervaardigd van polyurethaan  
met een droge, of licht vochtige doek schoon. Eventueel  
kan ook met een zachte borstel gestofzuigd worden.

Vlekkenverwijdering

Het is niet moeilijk om vlekken te verwijderen en te voorko-
men dat vlekken gevormd worden wanneer u snel handelt. 
We kunnen echter niet garanderen dat de vlekken volledig 
verwijderd zullen zijn.

Schraap eerst eventuele vloeistoffen of hard geworden  
resten weg met een lepel of schraper voordat u verder  
gaat. Alle loszittende deeltjes moeten gestofzuigd worden 
voordat u verder schoonmaakt.  

Vloeistoffen moeten opgezogen worden met een  
absorberend servet of doekje.

Verwijder niet-vettige vlekken door voorzichtig te deppen 
met een pluisvrije doek of spons die uitgeknepen wordt  
in warm water. Vlekken aan de randen kunnen vermeden  
worden door zachtjes in cirkelvormige bewegingen te 
deppen naar het midden van de vlek toe, met een schone 
pluisvrije doek. Verwijder vettige vlekken met de gepaste 
detergenten of oplosmiddelen. In alle gevallen raden we 
aan om vlekkenverwijderingsmiddelen eerst te testen op 
een onopvallende plaats, om te zien of dit geen nadelig 
effect heeft.

Zorg dat de stof eerst volledig droog is voordat u ze  
opnieuw in gebruik neemt. Mogelijk moet u ook een haar-
droger gebruiken om geen vlekken aan de randen achter  
te laten. Dit geldt in het bijzonder voor microvezeltextiel.

Deze tips zijn gewoon aanbevelingen en kunnen geen  
volledige vlekkenverwijdering garanderen. In alle gevallen 
raden we aan om contact op te nemen met een professio- 
neel schoonmaakbedrijf. Om bevredigende resultaten  
te garanderen, specifiek voor grote vlekken, raden we  
aan contact op te nemen met een professioneel wasbedrijf.  
Het is belangrijk om te vermelden of de vlek al behandeld is. 

Omwille van het overmatige gebruik van verf in jeans,  
kan donkere jeans vlekken achterlaten op textiel. Het  
wassen en/of schoonmaken kan niet altijd bevredigende  
resultaten geven. Vlekken van jeans op polyurethaan  
producten kunnen verwijderd worden met een gom.

Waarschuwing – Wrijf het materiaal niet te hard omdat  
dit kleurverlies of mogelijk schade aan het oppervlak  
kan veroorzaken.

Wees voorzichtig met oplosmiddelen; deze kunnen  
de onderliggende bekledingsmaterialen oplossen.

U mag nooit geconcentreerde detergenten of bleekwater, 
ammoniak of zeep gebruiken die bedoeld is voor harde  
oppervlakken.

Reiniging en impregnatie

Het wordt doorgaans aanbevolen dat gestoffeerd meubilair 
met normaal commercieel gebruik 2–3 keer per jaar gereinigd 
wordt. Meubilair in particuliere huishoudens behoeft minder 
vaak reiniging.

Textiel vervaardigd van katoen zijn vaak geïmpregneerd.  
De behandeling is echter niet permanent en kan afslijten  
tijdens gebruik of reiniging. We raden aan om het textiel  
opnieuw te impregneren na reiniging.

We raden de impregnatie van wollen meubelstoffen af,  
omdat wol op zich vuilafstotend is. Impregnatie van stoffen 
vervaardigd van 100% Trevira CS moet vermeden worden  
aangezien het de permanente brandvertragende eigenschap-
pen doet afnemen.
 
Regelmatig onderhoud en reiniging verwijdert vuil voordat 
het in de stof gaat zitten en de vezels beschadigt. Met gepast 
onderhoud en regelmatige reiniging kan de levensduur van 
het textiel worden verlengd en de kosten voor renovatie en 
herstel, vervanging en verwijdering beperken.

We raden aan contact op te nemen met een professioneel 
schoonmaakbedrijf om bevredigende schoonmaakresul-
taten te garanderen. Het wordt aanbevolen pH-neutrale 
koolstofdioxide-oplossingen te gebruiken voor het reinigen 
omdat deze methode het gebruik van zeep vermijdt.  
Een professioneel schoonmaakbedrijf kan ook helpen  
met het bepalen van de onderhoudsplanning om zeker  
te stellen dat de stoffen correct onderhouden worden, 
zodat een goed binnenklimaat en een maximale levensduur 
van de meubelstoffen bereikt kan worden.

Losse hoezen

Losse hoezen gemaakt van Trevira CS, kunnen in de machine 
gewassen worden op maximum temperatuur 40/60ºC.

Bovendien is het mogelijk om bepaalde katoenen stoffen 
en microvezels te wassen. Op onze testmaterialen en onze 
website www.kvadrat.dk is meer gedetaileerde informatie  
te vinden over de temperatuur en het krimppercentage. 

Gebruik wasmiddel dat geschikt is voor gekleurd textiel  
en respecteer de dosering. Was de stof binnenste buiten  
en laad slechts de helft van de machine. Centrifugeer de 
stof op een lagere snelheid. De hoezen moeten opgehangen 
gedroogd worden of terwijl ze nog enigszins vochtig beve-
stigd of aangebracht zijn, om het proces te vereenvoudigen.

Voor bijzonder grote hoezen raden we aan contact op  
te nemen met een professionele wasinstelling.

Losse hoezen gemaakt van wol kunnen niet gewassen  
worden, maar moeten chemisch worden gereinigd.

Niet alle hoezen met ritsen zijn verwijderbaar. Vraag het  
aan de fabrikant van het meubilair. 

Onderhoud meubelstof



Onderhoud en reiniging
Velours stoffen



Velours stoffen

Zoals overal in uw inrichting, komt er ook stof op
uw meubels en ontstaat er vervuiling door aanraking.  
Deze normale manier van vervuilen mag u niet te lang  
zijn gang laten gaan, omdat het vuil dan steeds moeilijker  
te verwijderen zal zijn. Bekledingsstof moet daarom 
regelmatig gereinigd worden. Dat geeft de waarborg  
dat de stof er goed blijft uitzien en dat de gebruikswaarde 
behouden blijft.

Regelmatig underhoud
Stof uit velours verwijdert u door de stof regelmatig met 
een zachte kleerborstel af te borstelen en/of deze met het 
speciale element van uw stofzuiger te zuigen, steeds met  
de vleug mee.

Drukplekken ontstaan tijdens het transport en het gebruik
Vouwen en drukplekken kunnen worden veroorzaakt door 
verkeerde hantering en transport, zelfs als de stof zorgvuldig 
is verpakt.

Wanneer de rol rechtop staat, zelfs voor een korte periode, 
dan wordt de vleug in verschillende richtingen gedrukt 
waardoor plooien ontstaan, meestal langs de breedte van 
de stof.

Drukplekken kunnen verschijnen tijdens het gebruik, 
waardoor de vleug in verschillende richtingen wordt gedrukt 
hetgeen waarneembaar is door een verandering van kleur. 
Dit effect is het gevolg van een combinatie van stijgende 
luchtvochtigheid, lichaamsvocht en gewicht.

Behandeling van drukpletten
Het is meestal mogelijk om vouwen en drukplekken te 
verwijderen door een vochtige doek op de stof te leggen  
of door de stof te besproeien met schoon water, tot dat  
het oppervlak van de stof vochtig is, maar niet nat. 

Hetzelfde resultaat kan worden bereikt door de stof 
zorgvuldig te stomen met een stoomstrijkijzer op een 
afstand van 1-2 cm van het oppervlak. Oefen geen druk  
uit op de stof.

Borstel de stof met een zachte borstel zodat de vleug 
terugkeert naar zijn oorspronkelijke staat.

Laat de stof een nacht drogen.

Om structuurafwijkingen te voorkomen, raden wij u aan 
om het volledige oppervlak te behandelen. Wanneer het 
niet mogelijk is om de stof op natuurlijke wijze een nacht 
te laten drogen, dan kunt u een haardroger gebruiken 
vanuit verschillende richtingen om de vleug naar zijn 
oorspronkelijke staat terug te laten komen.

Bijzonderheden van velours
Houd er rekening mee dat katoen velours gevoeliger 
is dan wollen of mohair velours en ons advies kan niet 
altijd hetzelfde resultaat garanderen. Derhalve moet 
katoen velours tijdens gebruik met speciale zorg worden 
behandeld.

Drukplekken zijn moeilijk om te voorkomen, zelfs wanneer 
de stof zorgvuldig wordt gebruikt. Dit is een typische 
eigenschap van velours en het is geen defect of een teken 
van een slechte kwaliteit. 

Velours stoffen zijn over het algemeen gevoeliger voor 
verkeerde behandeling dan plat geweven stoffen. Maar 
de bovenstaande aanbevelingen, een vochtige doek of 
gesprayd water en stoom, zullen waarschijnlijk de meeste 
kreukels en drukplekken verwijderen.

Bij Kvadrat worden onze velours stoffen met speciale zorg 
behandeld en vervoerd in dozen om vouwen en drukplekken 
te voorkomen.

Garantie
Alle Kvadrat bekleding wordt geleverd met een
garantie van 10 jaar. Regelmatig schoonmaken is
belangrijk om de stof langer mooi te houden en
zal resulteren in een langere levensduur.
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Gordijn



We raden aan de gordijnen één keer per jaar te wassen.  
Bij intensief gebruik raden wij aan regelmatiger te wassen.

Alle gordijnstoffen van Kvadrat worden geleverd met  
onderhoudsetiketten.

Normaal gebruik – particuliere interieurs

Maximum temperatuur 40ºC.

Fijnwas programma.

Zo weinig mogelijk beladen.

Laagste toerental.

Hangend drogen.

Eventueel strijken op laagste warmtestand.

Ca. 1% krimppercentage in de lengte, tenzij anders  
vermeld op de technische specifcatie van betreffende  
stof, of op www.kvadrat.dk.

Intensief gebruik – Gezondheidszorgsector,  
hotels, instellingen 

Maximum temperatuur 60ºC.

Fijnwas programma. 

Zo weinig mogelijk beladen.

Laagste toerental.

Hangend drogen.

Strijken is doorgaans noodzakelijk voor stoffen  
gewassen op 60ºC met matige temperatuur.

1% krimppercentage in de lengte, tenzij anders vermeld  
op de technische specifcatie van betreffende stof,  
of op www.kvadrat.dk.

Door de geschikte chemicaliën toe te voegen  
kan de stof op 60ºC gedesinfecteerd worden.

Extreem gebruik – Gezondheidszorgsector

De gordijnen kunnen op 60ºC of hoger gewassen  
worden om het textiel te desinfecteren. Het National  
Serum Institute beveelt het volgende aan:

10 minuten op 80ºC
3 minuten op 85ºC
1 minuut op 90ºC

Onderhoud van gordijnstof, vervaardigd uit  
Trevira CS en Polyester FR garens

We raden aan om een testwas te doen met gordijnen in 
uw wasinstallatie, aangezien het proces voor het wassen, 
drogen en strijken kan verschillen van wasinstallatie  
tot wasinstallatie.

Bepaalde ontwerpen kunnen uitsluitend gewassen 
worden op 30ºC of 40ºC.

Het uiterlijk van het textiel na het wassen hangt af van  
de wasmethode, temperatuur en hoeveelheid water  
gebruikt per hoeveelheid textiel, de centrifuge- en  
droogmethode. 

We raden af om wasdetergenten met optisch bleekwater, 
parfum of kleurstoffen te gebruiken, om het risico op  
allergieproblemen te beperken.

Ons advies is uitsluitend ter aanbeveling. We raden aan  
contact op te nemen met een professioneel schoonmaak-
bedrijf voor meer gedetaileerde informatie. Een professio-
neel schoonmaakbedrijf kan ook helpen met het bepalen 
van de onderhoudsplanning om zeker te stellen dat de stoffen 
correct onderhouden worden, zodat een goed binnenklimaat 
en een maximale levensduur van de gordijnen bereikt  
kan worden.



Clouds



Clouds onderhoud

Clouds zijn gemaakt van vlamvertragend polyethyleen 
schuim, geperst in een vorm van de geselecteerde stof.

Regelmatige reiniging is belangrijk om het textiel er zo 
goed mogelijk te laten uitzien en de levensduur te verlengen. 
Stof en vuil doen textiel sneller slijten en reduceren ook 
de brandvertragende eigenschappen.

Normale reiniging

Regelmatig stofzuigen, eventueel kan ook met een 
zachte borstel gestofzuigd worden.

Verwijder niet-vettige vlekken door voorzichtig te deppen 
met een pluisvrije doek of spons die uitgeknepen wordt 
in warm water. Vlekken aan de randen kunnen vermeden 
worden door zachtjes in cirkelvormige bewegingen te 
deppen naar het midden van de vlek toe, met een schone 
pluisvrije doek. 

Verwijder vettige vlekken met de gepaste detergenten 
of oplosmiddelen. In alle gevallen raden we aan om 
vlekkenverwijderingsmiddelen eerst te testen op een 
onopvallende plaats, om te zien of dit geen nadelig 
effect heeft.

Waarschuwing – wrijf het materiaal niet te hard omdat 
dit kleurverlies of mogelijk schade aan het oppervlak 
kan veroorzaken.

Voor grote vlekken, kunnen de individuele Clouds 
professioneel gereinigd worden. 

Indien reiniging niet mogelijk is, kunnen één of meer 
Clouds vervangen worden.

Wees voorzichtig met oplosmiddelen; deze kunnen 
de onderliggende bekledingsmaterialen oplossen.

Deze tips zijn gewoon aanbevelingen en kunnen geen 
volledige vlekkenverwijdering garanderen.




