
Thuis in wonen

Z�n de reeds aanwezige plooien te verminderen?
In verreweg de meeste gevallen kan een servicemon-
teur mits vergoeding b� je thuis de stoffering wat 
opspannen of de vulling opvullen, waardoor de plooi-
en minder worden. Deze zullen echter nooit helemaal 
verdw�nen. Voor het beste resultaat is het wel 
belangr�k dat het meubel eerst 3 maanden goed 
wordt ingezeten. 

Z�n er kosten verbonden aan een servicebezoek 
m.b.t. plooivorming?
Enkel in onderstaande gevallen wordt een servicebe-
zoek aangerekend:

•  De plooihoogte valt binnen de toegestane marge
•  De garantieperiode is verstreken

Ik wil graag weten of een plooi binnen de marge 
valt, hoe kan ik dat doen?

Je kan de plooi op de volgende w�ze opmeten:

•  Meet de breedte van het zitvlak op (vaak van naad 
tot naad)
•  Leg je handen op het zitvlak en schuif deze naar 
elkaar toe zodat in het midden 1 plooi ontstaat
•  Meet deze plooihoogte op

Wat als de plooivorming niet binnen de marge valt?
Neem in dat geval contact op met de klantendienst 
voor een serviceaanvraag via onderstaande link:
www.debameubelen.be/contact/service-aanvraag

WAT IS PLOOIVORMING?

B� plooivorming ontstaan er plooien of rimpels in de 
lederen of stoffen bekleding van meubels.

HOE ONTSTAAT PLOOIVORMING?

T�dens de eerste drie maanden wordt het meubel 
‘ingezeten’. T�dens deze periode ontstaan de eerste 
plooien doordat de overtollige lucht uit de zit- en 
rugkussens wordt geperst. De vulling zakt ongeveer 
10 tot 15% in, waardoor de bekleding ook minder 
strak zal staan. T�dens deze periode worden alle 
zitvlakken best even intens gebruikt, om zo plooivor-
ming te beperken.

Tip: Om plooivorming te beperken, adviseren w� om 
alle zitvlakken de eerste drie maanden evenredig te 
gebruiken.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan plooivorming vermeden worden door een 
strakkere stoffering?
Als het meubel strakker gestoffeerd wordt, vergroot je 
de kans op scheurende stiknaden. Een extra marge 
wordt dus bewust gebruikt om dit te voorkomen, met 
plooivorming als gevolg. Een strakkere stoffering is in 
dit opzicht dus geen goed idee. B� een zitmeubel zal 
dus alt�d rekening moeten worden gehouden met 
plooivorming, ter bescherming van de stiknaden.

Hoe kan het dat m�n oude zetel nooit plooien heeft 
gehad?
De laatste jaren zien we dat zetels van uitzicht strak-
ker geworden z�n, en de zit- en rugkussens daardoor 
groter geworden z�n van oppervlakte. Zo hebben 
b�voorbeeld 3-zits banken slechts 2 zitkussens, 
omdat dit mooier oogt. Door deze trend ontstaan er 
sneller plooien en valt plooivorming ook sneller op. 

Het model in de toonzaal had deze plooien niet. 
Hoe kan dat?
Ook de zetels in onze toonzaal kr�gen plooien naar-
mate ze meer gebruikt worden, dit is niet te voorko-
men. De mate waarin de plooien zichtbaar worden 
hangt af van het gebruik en de gebruiksperiode. 
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45 cm 1,29 cm 69 cm 1,97 cm 93 cm 2,66 cm 117 cm 3,34 cm 141 cm 4,03 cm
46 cm 1,31 cm 70 cm 2,00 cm 94 cm 2,69 cm 118 cm 3,37 cm 142 cm 4,06 cm
47 cm 1,34 cm 71 cm 2,03 cm 95 cm 2,71 cm 119 cm 3,40 cm 143 cm 4,09 cm
48 cm 1,37 cm 72 cm 2,06 cm 96 cm 2,74 cm 120 cm 3,43 cm 144 cm 4,11 cm
49 cm 1,40 cm 73 cm 2,09 cm 97 cm 2,77 cm 121 cm 3,46 cm 145 cm 4,14 cm
50 cm 1,43 cm 74 cm 2,11 cm 98 cm 2,80 cm 122 cm 3,49 cm 146 cm 4,17 cm
51 cm 1,46 cm 75 cm 2,14 cm 99 cm 2,83 cm 123 cm 3,51 cm 147 cm 4,20 cm
52 cm 1,49 cm 76 cm 2,17 cm 100 cm 2,86 cm 124 cm 3,54 cm 148 cm 4,23 cm
53 cm 1,51 cm 77 cm 2,20 cm 101 cm 2,89 cm 125 cm 3,57 cm 149 cm 4,26 cm
54 cm 1,54 cm 78 cm 2,23 cm 102 cm 2,91 cm 126 cm 3,60 cm 150 cm 4,29 cm
55 cm 1,57 cm 79 cm 2,26 cm 103 cm 2,94 cm 127 cm 3,63 cm 151 cm 4,31 cm
56 cm 1,60 cm 80 cm 2,29 cm 104 cm 2,97 cm 128 cm 3,66 cm 152 cm 4,34 cm
57 cm 1,63 cm 81 cm 2,31 cm 105 cm 3,00 cm 129 cm 3,69 cm 153 cm 4,37 cm
58 cm 1,66 cm 82 cm 2,34 cm 106 cm 3,03 cm 130 cm 3,71 cm 154 cm 4,40 cm
59 cm 1,69 cm 83 cm 2,37 cm 107 cm 3,06 cm 131 cm 3,74 cm 155 cm 4,43 cm
60 cm 1,71 cm 84 cm 2,40 cm 108 cm 3,09 cm 132 cm 3,77 cm 156 cm 4,46 cm
61 cm 1,74 cm 85 cm 2,43 cm 109 cm 3,11 cm 133 cm 3,80 cm 157 cm 4,49 cm
62 cm 1,77 cm 86 cm 2,46 cm 110 cm 3,14 cm 134 cm 3,83 cm 158 cm 4,51 cm
63 cm 1,80 cm 87 cm 2,49 cm 111 cm 3,17 cm 135 cm 3,86 cm 159 cm 4,54 cm
64 cm 1,83 cm 88 cm 2,51 cm 112 cm 3,20 cm 136 cm 3,89 cm 160 cm 4,57 cm
65 cm 1,86 cm 89 cm 2,54 cm 113 cm 3,23 cm 137 cm 3,91 cm 161 cm 4,60 cm
66 cm 1,89 cm 90 cm 2,57 cm 114 cm 3,26 cm 138 cm 3,94 cm 162 cm 4,63 cm
67 cm 1,91 cm 91 cm 2,60 cm 115 cm 3,29 cm 139 cm 3,97 cm 163 cm 4,66 cm
68 cm 1,94 cm 92 cm 2,63 cm 116 cm 3,31 cm 140 cm 4,00 cm 164 cm 4,69 cm


