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HOUTEN MEUBELEN 

& ZITMEUBELEN



Om je te kunnen informeren over de eigenschappen en de 
verzorging van uw meubel hebben wij voor jou deze informatie 
samengebundeld tot een overzichtelijk naslagwerk. Mocht je 
hier vragen over hebben, dan kun je uiteraard terecht bij één 
van onze medewerkers.

Gefeliciteerd met de aankoop van je meubel!
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1.1 - Wat is hout?

Hout is een natuurproduct dat uniek en karakteristiek is in elk opzicht. Geen 
enkel stuk hout is gelijk van vorm, structuur of kleur. Windbarsten, noesten, 
kleurschakeringen en oneffenheden getuigen van jarenlange groei en 
oorspronkelijkheid. Ook in jouw houten meubel zijn deze kenmerken aanwezig.

Er zijn in de regel twee type houten meubelen van elkaar te onderscheiden; 
Massieve meubelen en meubelen die geproduceerd zijn met delen van fineer.

1.2 - Massief

• Gefabriceerd van volledige stukken hout.
• Gevoeliger  voor werking dan fineer. Denk aan krimpscheuren, krimpnaadjes.
• Makkelijk na te behandelen en opnieuw te schuren door de dikke houtlaag.

1.3 - Fineer

• Dunne “schillen” hout met daartussen een samenvoegsel van kleine houtdeeltjes.
• Minder gevoelig voor werking van het hout.
• Te herkennen aan: kleine randjes aan de uiteinden van houten bladen. Hoe 

minder er zichtbaar is, hoe beter de fineerlaag.

1.4 - Onderhoud

Gebruik voor normaal onderhoud een zachte doek. Wanneer nodig kunt je het 
meubel afnemen met een licht vochtige doek.

Wanneer het houten meubel niet behandeld is door de fabrikant, geven wij het 
advies om deze alsnog te behandelen. Informeer vooraf bij onze medewerkers 
of jouw meubel is behandeld door de fabrikant.

Indien het meubel niet is behandeld, dien je dit alsnog te doen ter bescherming 
tegen invloeden van vocht, vet en vuil. Ook bescherm je het hout tegen 
schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid van de ruimte waarin 
het meubel zich bevind. Door het behandelen van het meubel verklein je de 
kans op het ontstaan van haarscheuren en krimpnaden. Informeer bij onze 
medewerkers welk product het beste gebruikt kan worden voor jouw meubel.
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1.5 - Verzorging

Wanneer het houten meubel is behandeld door de fabrikant dan geven wij het 
advies om deze met regelmaat te verzorgen en te onderhouden.

Als het meubel is behandeld met een meubelolie of meubellak dan volstaat in 
de regel het gebruik van Mat Polish om het meubel te verzorgen. Mat Polish 
frist het meubel op zonder een glanslaag achter te laten. Ook eventuele 
glimplekken worden verwijderd.

1.6 - Aanbevelingen

• Hout is een levend materiaal, het zet uit en krimpt onder invloed van 
luchtvochtigheid, het zogenaamde ‘werken’ van hout. Het is belangrijk de 
luchtvochtigheidsgraad op peil te houden in de ruimte waar het meubel is 
geplaatst. De ideale luchtvochtigheid varieert tussen de 40-60%. Bij een 
hogere of lagere luchtvochtigheid gaat het hout ‘werken’. Met name in de 
wintermaanden kan de luchtvochtigheid sterk dalen als gevolg van het 
verwarmen van je woning. De luchtvochtigheid kun je op peil houden door 
het gebruik van waterreservoirs of luchtbevochtigers

• De meubelen dienen vlak te worden geplaatst om onnodige druk op de 
verbindingen van het hout te voorkomen. 

• De meubelen kunnen het beste niet in direct zonlicht of bij een warmtebron 
worden geplaatst. Onder invloed van licht kan de kleur van uw meubel 
donkerder of warmer worden. Ook het plaatsen van meubelen in de directe 
omgeving van een airconditioningunit wordt afgeraden.

• Wanneer je de meubelen wilt verplaatsen dien je ze eerst leeg te maken 
voordat de meubelen worden verplaatst.

• Bij pannen, (thee)glazen, koffiepotten etc. raden wij aan om onderzetters te 
gebruiken.

• Wanneer er vloeistof wordt gemorst dan dien je deze zo snel mogelijk te 
verwijderen met een droge doek totdat het oppervlak helemaal droog is.

• Indien er decoratie op het meubel wordt geplaatst dan adviseren wij 
om deze, zeker gedurende het eerste jaar, regelmatig te verplaatsen om 
verkleuring zo veel mogelijk te voorkomen.

• Om eventuele beschadigingen aan vloeren te voorkomen, adviseren wij om 
de onderzijden van de meubelpoten te voorzien van meubelvilt. 



• Het is normaal dat er tussen de producten van verschillende producties, 
ook als het om dezelfde meubelserie gaat, kleurverschil aanwezig is. Het is 
daarom ook het advies om, indien je meerdere meubelen wilt aanschaffen, 
deze tegelijk te bestellen.

• Scharnieren en dergelijke dienen met regelmaat te worden gesteld of 
aangedraaid.

• Voor de volledigheid willen wij benadrukken dat onze houten meubelen 
zijn ontworpen voor inpandig gebruik. Bij eventueel commercieel gebruik, 
of gebruik in de buitenlucht, vervalt iedere aanspraak op garantie.

1.7 - Meest gestelde vragen

Kan ik vooraf bepalen hoeveel noesten, kleurschakeringen en kenmerken er in 
mijn houten meubel aanwezig zijn?

Doordat ieder houten meubel uniek is, zijn dergelijke kenmerken in het hout 
niet te voorkomen. Deze kenmerken geven ieder houten meubel ook een unieke 
en karakteristieke uitstraling. 

Waarmee kan ik mijn onbehandelde houten meubel behandelen/beschermen?

Wij geven het advies om onbehandelde meubelen te behandelen met een 
meubelolie of meubellak. De producten Woodsealer en Teakfix worden door 
ons aangeraden.

Er zit een vlek op mijn houten meubel. Wat nu?

Wanneer er onverhoopt een vlek ontstaat op een houten meubel dan kun je deze 
proberen te verwijderen met het product Woodclean. Ook kun je proberen de 
vlek te verwijderen met een klein beetje groene zeep en lauw water. Lees voor 
het gebruik van externe vlekverwijderaars altijd de gebruiksaanwijzing van het 
middel dat je wenst te gebruiken.

Mijn meubel is gaan ‘werken’ en er zijn haarscheuren/krimpnaden ontstaan. 
Wat nu?

Het ontstaan van haarscheuren en krimpnaden is het gevolg van schommelingen 
in luchtvochtigheid en in de regel geen reden tot een gegronde klacht. Het hout kan 
vanzelf weer uitzetten waardoor de haarscheuren en krimpnaden weer tot elkaar 
komen. Indien dit niet gebeurt, kun je de haarscheuren/krimpnaden wegwerken met 
vloeibaar hout. 



Mijn zitmeubel
Het zitmeubel dat je hebt aangeschaft bestaat uit diverse onderdelen en 
elementen. De bekleding en het zitcomfort zijn voor jou als consument vaak 
de meest belangrijke elementen. De samenstelling van de bekleding en het 
materiaal van de zitting bepalen ook grotendeels de kwaliteit van het meubel.

2.1 - Onderhoud

Ter bescherming van een stoffen bekleding adviseren wij je om deze altijd te 
beschermen met een textielbeschermer. Dit zorgt ervoor dat vocht, vet en vuil 
eenvoudiger te verwijderen zijn en draagt bij aan het mooi blijven van het 
zitmeubel.

Pluizen kunnen verwijderd worden met een pluizenkam of pluizentondeuse. 
Het eventueel stofzuigen van uw bank kun je periodiek doen met het gebruik 
van een zachte borstel.

Indien jouw zitmeubel beschikt over losse zit- of rugkussens dan dien je deze 
(indien mogelijk) regelmatig te verplaatsen en/of te keren. Ook dienen deze 
kussens regelmatig (eens per week) te worden opgeklopt om het gewenste 
zitcomfort, en de gewenste vorm, te kunnen blijven behouden.

2.2 - Zitmeubel van stof

Bescherming tegen vlekken
Het advies is om een stoffen bekleding te allen tijde te beschermen tegen 
vocht, vet en vuil. Dit kun je doen door het gebruik van het product Textile 
Protector of het product Protexx 5 jaar garantie. 

Deze middelen beschermen de stoffen bekleding en zorgen ervoor dat vlekken 
eenvoudig zijn te verwijderen. Indien je het product Protexx aanschaft, koop 
je hierbij ook een externe 5-jarige garantie tegen vlekken die je onverhoopt 
zelf veroorzaakt. Indien je hier meer informatie over wenst te verkrijgen kun je 
terecht bij één van onze medewerkers.

Type stof
Er zijn diverse soorten stof beschikbaar. De samenstelling van de stof bepaalt 
de kwaliteit, levensduur en eigenschappen van de stoffering. Alle stoffen die op 
onze meubelen worden gebruikt, zijn geschikt voor intensief woongebruik.
Stoffen zijn verkrijgbaar in diverse samenstellingen. Indien je een zitmeubel 
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koopt dat bekleed is met een bekleding waarin natuurlijke materialen zijn 
verwerkt, (bijv. wol, linnen en katoen) dien je van de een aantal eigenschappen 
op de hoogte te zijn.

Verkleuring: Natuurlijke materialen verkleuren sneller dan synthetische 
materialen wanneer de meubels in direct zonlicht worden geplaatst. Plaats 
deze meubels dan ook niet in direct zonlicht en verplaats (indien mogelijk) de 
meubels regelmatig.

Structuur: Ook de structuur is belangrijk zowel voor de uitstraling als voor het 
zitgemak, een gladde stof voelt nou eenmaal anders aan dan een stof waarin 
een bepaalde structuur geweven is.

Levensduur: Zoals van alle gebruiksvoorwerpen is ook de levensduur van een 
stoffen zitmeubel niet onbeperkt. Bij normaal gebruik kan een bank van stof 
zonder problemen nog meerdere jaren mee. Afhankelijk van het gebruik en de 
kwaliteit van het zitmeubel zal de levensduur variëren.

2.3 - Zitmeubel van leer

Bescherming tegen vlekken
Een lederen bekleding blijft mooi als je dit regelmatig reinigt en voedt. 
Hiervoor zijn verschillende producten verkrijgbaar afhankelijk van het type 
leder. Deze pakketten bevatten een reinigingsmiddel om het leder schoon 
te maken en een middel om het leder te voeden. Door het gebruik van deze 
middelen blijft jouw lederen meubel langer mooi en is het eenvoudiger te 
reinigen. 

Verschillende ledersoorten

Gedekverfd leder 
Hier is sprake van een ondoorzichtige bovenlaag die zorgt voor een extra 
bescherming tegen bijvoorbeeld fel zonlicht, vuil en vocht. 

Semi-aniline leder 
Dit heeft als kenmerk dat je hierin de huid terug kunt zien van het dier waar 
het leder afkomstig van is. Ook over dit leder wordt een beschermingslaag 
aangebracht.

Vol-aniline leder
heeft geen enkele beschermingslaag maar is wel gekleurd. Dit leder beschikt 
over een zeer soepele eigenschap en heeft een natuurlijke uitstraling.



Geschuurd leder
Leder dat geschuurd is, valt onder het kopje vol-aniline leer, maar heeft een 
extra afwerking die bestaat uit het schuren van de bovenste laag van het leer. 
Twee bekende soorten van geschuurd leder zijn nubuck leder en suède.

Microleder 
Een combinatie van leder en stof waarbij er minimaal voor 50% leder in 
de stoffering aanwezig. Voelt zacht en comfortabel aan en heeft toch de 
kwalitatieve eigenschappen van leder.

2.4 - De vulling
Iedere vulling wordt 10 á 20 % zachter na in gebruik name van het zitmeubel!

Vulling
Het is eigenlijk niet het leder of stof van de bank die de zit bepaalt, de vulling is 
hier grotendeels verantwoordelijk voor. Er zijn verschillende soorten
materialen waarmee de banken opgevuld kunnen worden.

Schuimvlokkenbasis, veren of dons 
Heb je een bank waar je diep in wegzakt? Dan is deze waarschijnlijk gevuld 
met een schuimvlokkenbasis of een mengsel van veren en dons. In sommige 
gevallen kan een kussen als deze worden nagevuld. Een bank op basis van 
deze vulling is zeer geschikt om op neer te ploffen; een echte loungebank.

Koudschuim of polyetherschuim
Om een bank strak te maken, wordt over het algemeen koudschuim of 
polyetherschuim gebruikt, wat in sommige gevallen wordt afgewerkt met een 
verenvulling/fiberfill. 

Per zitmeubel wordt door de fabrikant een foamsoort gekozen in een bepaalde 
hardheid die mede het comfort en model van het zitmeubel zullen bepalen.

Vering
De vering van een zitmeubel is net zo belangrijk als de vulling. Er worden 
normaliter drie soorten vering in een zitmeubel gebruikt: singles, bonell en 
nosag. De laatste zijn stalen veren met een golf erin en worden met een 
machine in de diepte van de zetting gezet. Singles zijn banden van elastiek die 
met de hand in de bank worden vastgezet. Bonell vering is eigenlijk een soort 
springvering die rechtop staat in het zitmeubel.



2.5 - Impregneren

Doe-het-zelf
Tegenwoordig is het gebruikelijk om als consument zelf je (stoffen) bank te 
impregneren en zodoende te beschermen tegen vocht, vet en vuil. Dit is ook 
vele malen goedkoper dan de vroegere methodes waarbij dit door fabrikant 
of winkelier werd gedaan. Hiervoor zijn bij DOK 2 twee producten verkrijgbaar:

Textile protector
Dit middel is eenvoudig aan te brengen op uw stoffen bank. Textile protector 
kan ook gebruikt worden op “open” ledersoorten als nubuck en suède en 
beschermt de bekleding tegen vocht, vet en vuil. Ook kun je Textile & Leather 
protector aanbregen op een microvezel bekleding.

Protexx 5-jaar vlekkengarantie
Dit garantiepakket is verkrijgbaar voor alle meubelen van stof en biedt 5 jaar 
volledige vlekkengarantie. Je dient het meubel zelf te impregneren waarna het 
beschermd is tegen vlekken. Indien je tijdens de periode van 5 jaar onverhoopt 
toch vlekken in het meubel krijgt, dan worden deze kosteloos (indien vallend 
onder de garantievoorwaarden) bij je thuis gereinigd door een 
gespecialiseerd bedrijf.

Zelf wassen
Er zijn ook (stoffen) banken die niet geïmpregneerd zijn. Wanneer dit niet het 
geval blijkt te zijn, en je de (losse) hoezen wenst te reinigen dan is ons advies 
om dit te laten doen door een gespecialiseerd bedrijf. Er wordt geen garantie 
gegeven op mankementen die ontstaan na het zelf wassen van de (losse) 
meubelhoezen.



2.6 - Meest gestelde vragen

Ik heb mijn zitmeubel vandaag ontvangen maar deze lijkt anders te zitten dan 
het model dat ik in de winkel getest heb. Hoe kan dit?
Op het moment dat jouw zitmeubel wordt geleverd is het foam, dat zich binnenin 
de zitting bevindt, nog ongebruikt. Wanneer je de bank in gebruik gaat nemen, 
zal het foam zich optimaliseren. Dit zal inhouden dat het foam ca. 10-20% 
zachter zal worden in de eerste periode dat het meubel in gebruik is genomen.

Waarmee kan ik de bekleding van mijn bank beschermen?
Wij geven het advies om een stoffen bekleding altijd te beschermen met een 
Textile & Leather protector. Dit beschermd het meubel tegen vocht, vet en 
vuil. Een meer uitgebreide variant van dit beschermmiddel is uiteraard ook 
verkrijgbaar. Met onze Protexx 5 jaar garantie worden de meeste 
vlekken, gedurende een periode van 5 jaar, kosteloos bij je thuis gereinigd. 
Het enige dat je betaald zijn de éénmalige aanschafkosten bij de aankoop 
van je zitmeubel.

Er zit een vlek op mijn zitmeubel. Wat nu?
Wanneer er onverhoopt een vlek ontstaat op je zitmeubel dan kun je deze 
reinigen met bijvoorbeeld Cleantex of onze Microvezel Cleaner. Met deze 
middelen kunt u alle textiele bekleding reinigen.

Wanneer je onverhoopt een vlek heeft op een lederen of synthetisch-lederen 
bekleding dan adviseren wij om de producten Leather Strong Cleaner of 
Leatherlook Clean & Care te gebruiken.

Er ontstaan kleine pluisjes/bolletjes stof op mijn stoffen bekleding. Wat kan ik 
hier aan doen?
Het ontstaan van deze kleine pluisjes/bolletjes stof wordt ook wel “pilling” 
genoemd. Pilling is het ontstaan van deze kleine bolletjes stof door wrijving 
van stof-op-stof. Deze overbodige vezels kunnen eenvoudig worden verwijderd 
met bijvoorbeeld een pluizentondeuse en betreft geen defect aan de stof.



Er ontstaan plooien in de bekleding van mijn bank. Wat betekend dit?
Plooivorming ontstaat door het in gebruik nemen van het zitmeubel en kan 
soms al binnen enkele dagen zichtbaar worden. Afhankelijk van het type stof, 
materiaal in het zitvlak (type foam) en het model zitmeubel kan de mate van 
plooivorming per zitmeubel verschillen.

Plooivorming ontstaat doordat de stof rekbaarder wordt tijdens het gebruik en 
het foam, dat zich in de zitting/rugleuning bevindt, 10-20% inzakt. Plooivorming 
is een eigenschap van een zitmeubel en betreft geen defect aan jouw zitmeubel.
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