FEST - Onderhoud en advies
Hoe onderhoud je je zetel?
Hoe ga je kuilvorming tegen?
Onze Dunbar en Clay zijn heerlijke plofzetels. Dik, zacht. Perfect om met z’n allen op te hangen of om ‘t in hippere
termen te zeggen: loungen. Beiden zijn ze opgebouwd uit een stevig beukenhouten frame, NOSAG-veren, een
HR-schuim (een type koudschuim, dat terugveert naar zijn oude patroon) met daarbovenop een tijk (kunststof zak)
met zachte siliconen fibers en dons, waardoor er veel lucht in zit. Dat bovenste laagje geeft ze hun comfortabele zit
én gezellige, nonchalante karakter. Maar dat bovenste laagje zorgt er ook voor dat de zetels ietsjes in zullen zakken
op de plekken waar (veel) gezeten wordt. Kuilvorming is bij deze zetels onvermijdelijk. Maar als je regelmatig even
flink op de zitkussens, de voorkant en de rug ‘slaat’, krijg je de zetel zo weer in vorm. Geen boksbal meer nodig dus!
Ook bij de Miller zetels is trouwens verstandig om – met name de rugkussens, maar zo nu en dan ook de zitkussens
– eraf te halen en flink op te kloppen. Zo krijg je de zetel weer strakker én voorkom je kuilvorming.
Tip voor de Clay: leg ‘m op zijn rug, klop vervolgens op de voorkant van het zitvlak. De fibers en veertjes zullen op die
manier gemakkelijker op de juiste plek terugkomen.
Alleen bij hoge uitzondering: het opvullen van de zetels is bij ernstige klachten eventueel mogelijk, via onze
servicedienst POS. Voor vragen hierover kan je contact opnemen met service@festamsterdam.nl .

Zo onderhoud je velours stoffen
Velours is een verzamelnaam voor alle stoffen waar vezels (zowel kunstmatig als natuurlijk) in het basisweefsel
worden ingeweven. Deze productiewijze zorgt voor een hoge belastbaarheid van de stof. Een velours is daarom
ideaal voor meubels die vaak gebruikt worden.
Druk en lichaamswarmte kunnen een zitspiegel veroorzaken op een velours stof. De haartjes van de vezels worden
platgedrukt, waardoor er een soort glimmende schaduw ontstaat.
Een anders typisch kenmerk van een velours stof is het changeren. Dat betekent dat de stof afhankelijk van de
lichtinval lichter of donkerder lijkt, waardoor het soms lijkt alsof er kleurverschillen in de stof zitten. De oorzaak van dit
changeren is dat velours stoffen over het algemeen in één richting op het meubel worden gestoffeerd, waardoor het
licht verschillende kanten op reflecteert. Bij een hoekzetel zou het hierdoor bijvoorbeeld kunnen lijken alsof de stof op
beide elementen van kleur verschilt terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.

Wat je wekelijks moet doen om velours mooi te houden
Wekelijks voorzichtig stofzuigen met een meubelmondstuk op een zuigkracht van maximaal 500 watt. Let op: een
hogere zuigkracht zorgt voor snellere slijtage van de stof. Grove vervuiling zoals kruimels moet je altijd direct van de
stof verwijderen.

Hoe verwijder je een (hardnekkige) zitspiegel?
Meestal verdwijnt een zitspiegel al door even met je hand over de stof te wrijven, maar soms is er meer voor nodig.
Een zachte kledingborstel biedt uitkomst:
- Borstel eerst op de plaats van de zitspiegel en borstel alle richtingen op. Zet de pool (de opstaande
draadjes in het weefsel) daarna altijd weer terug in hun originele positie. Soms helpt het om de stof voor het
borstelen een heel klein beetje vochtig te maken.
- Daarna borstel je het hele zitvlak op dezelfde manier.
- Helpt ook een kledingborstel niet tegen de zitspiegel? Dan kan je het eventueel nog met een schone,
ongebruikte schoenenborstel proberen. Neem er eentje met zachte, korte haren en borstel altijd voorzichtig
en zachtjes. Oh en: gebruik deze schone borstel alleen hiervoor om kruisvervuiling te voorkomen.

