
Banken
 Advies en onderhoud

Wanneer je een nieuwe bank hebt gekocht, wil je uiteraard dat deze zo lang mogelijk 
mooi blijft.  Om je nieuwe bankstel lang mee te laten gaan, is het belangrijk om deze 
goed en regelmatig te onderhouden. 

Onze banken zijn verkrijgbaar in verschillende stofsoorten. Iedere stofsoort heeft zijn 
eigen kenmerken. Bij het kiezen van de juiste stof, hebben wij al een strenge 
voorselectie gemaakt op basis van kwaliteit, onderhoud en duurzaamheid.

Martindale
Natuurlijk is het belangrijk om zo lang mogelijk te kunnen genieten van je nieuwe 
bank. Soms kan het nogal een raadsel zijn hoe lang een bank daadwerkelijk zal mee 
gaan. Om het eenvoudiger te maken, bestaat de Martindale test. 
De Martindale test is een internationaal erkende test waarbij gemeten wordt hoe snel 
de weefsel draden slijten of poolweefsels kaal worden onder een apparaat wat een 
zekere druk op de stof uitoefent. Hoe hoger de waarde van de martindale, hoe 
slijtvaster dat de stof is.
De door ons gekozen stoffen hebben minimaal 80.000 – 100.000 Martindale toeren wat 
boven de gemiddelde norm is.

Pilling
Bij stoffen meubels kan pilling voorkomen. Dit is een materiaal gebonden eigenschap. 
Pilling wordt veroorzaakt doordat overtollige vezels van de meubelstof samenklitten 
met pluizen, stof, vezels van kleding of fleecedekens. Hierdoor ontstaan de welbekende 
bolletjes op je meubel. Deze bolletjes zijn opgerolde vezels die vastzitten aan de stof, 
soms met verschillende kleuren en soms ook de kleur van de stof van het meubel.
Iedere meubelstof geeft een indicatie van de pillingkans in een schaal van 1 tot 5 
(waarbij 1 staat voor een grote kans op pilling en 5 staat voor een zeer geringe kans op 
pilling). Onze stoffen scoren een 5. Toch is pilling nooit helemaal te voorkomen. 



Tips om pilling te voorkomen

• Laat je huisdieren nooit op je meubels zitten, liggen of slapen. Door de vettige vacht 
trekt de meubelstof extra stof en vezels van kleding aan, evenals andere stoffen  
producten die in huis aanwezig zijn. 

• Als er geen stof op de bank ligt, is de kans op pilling kleiner. Reinig daarom je    
meubel regelmatig met de borstel van de stofzuiger op een lage stand. Gebruik 
nooit de zuigmond direct op de stof. Doe je dit wel, dan kan de stof beschadigen en 
de kans op pilling wordt groter omdat vezels loskomen. 

• Fleecedekens en wollige kussens staan heel leuk in je stoffen zitmeubel, maar    
kunnen wel vezels op je meubels achterlaten. Hoewel deze op het eerste oog niet 
zichtbaar zijn, zijn ze wel degelijk aanwezig en kunnen deze vezels voor pilling     
zorgen. 

• Probeer om de luchtvochtigheid tussen 50 en 60% te houden. Met een                
vochtige, schone katoenen theedoek kun je haren en ander stof van je meubel                       
verwijderen. Zorg ervoor dat je altijd in de richting van de vleug strijkt, zodat je de 
stof niet beschadigt.

 
• Gebruik vooral geen kleefroller! De kleefstof blijft altijd achter op de meubelstof en 

hierdoor hechten vezels en stof zich nog makkelijker aan je zitmeubel.



Plooivorming

Plooivorming is simpelweg het ontstaan van plooien en rimpels in de bekleding van 
een bank. Dit ontstaat door het dagelijkse gebruik. 

Bij het ontwikkelen van onze banken, hebben wij gekozen voor een polyether die de 
eigenschap heeft dat het zichzelf snel weer stabiliseert waardoor de bank mooi in 
vorm blijft. Ook de door ons geselecteerde stoffen hebben een strenge 
kwaliteitscontrole gehad. Deze stoffen hebben geen tot weinig elasticiteit en zullen 
daarom niet zo snel gaan uitrekken. Toch is plooivorming onvermijdelijk bij elk
gestoffeerd meubel en het doet niets af aan de kwaliteit van het meubel. 

Plooien zijn juist functioneel. Geen enkele bekleding kan volledig strak om een meubel 
worden gespannen. Gebeurt dit wel dan zou de stof kunnen scheuren in het gebruik. 
Plooien ontlasten de naden in de stof.

De mate van plooivorming wordt beïnvloed door een aantal eigenschappen van de 
vullingen en de gekozen stof. 

Zitmeubels hebben altijd een zitvulling van diverse lagen schuim. Door het gebruik 
wordt de zitting ingedrukt en afhankelijk van de hardheid van het schuim, zal de stof 
opgerekt worden. Hierdoor ontstaat ruimte in de stof. Dit geeft zichtbare plooien. Een 
zachte vulling zal in het gebruik meer ingedrukt worden dan een harde vulling. De stof 
wordt dan sneller en meer opgerekt. Dit zorgt voor meer plooien dan bij een hard(er) 
zitcomfort.

Plooivorming beperken
Plooivorming is niet te voorkomen, maar wat je kunt doen om dit te beperken is:

• Schud de rug- en zitkussens regelmatig op, vooral bij losse kussens met een 
niet-vormvaste vulling (zoals siliconenvezels, polyethersticks, dons, veren of een 
combinatie hiervan). Deze vulling heeft de neiging om tijdens het gebruik wat in 
te zakken. Door ze krachtig op te kloppen en te schudden wordt de inhoud van de 
vulling beter verdeeld.

• Gebruik een bank gelijkmatig. Vooral tijdens de inzitperiode na aankoop             
moeten alle zitplaatsen gelijkmatig gebruikt worden. Zo ontstaan er geen zichtbare           
verschillen.

• Bij losse zit- en rugkussens geldt het advies om deze regelmatig van plaats te       
verwisselen, zodat elke plek van de bank even vaak gebruikt wordt.





Lichtechtheid
Lichtechtheid is het verkleuren onder invloed van zonlicht. De mate van verkleuring 
wordt uitgedrukt in een getal tussen 1 en 8 op de blauwschaal, waarbij 1 de laagste 
lichtechtheid en 8 de hoogste lichtechtheid aangeeft. De door ons geselecteerde 
stoffen scoren een lichtechtheid van 5/6. 

Verkleuring onder invloed van licht en warmte is een producteigenschap en niet te 
voorkomen. Het advies is om je meubel niet in direct zon- of daglicht te zetten. Dit
verkleint het risico op verkleuring. Zie je geen andere mogelijkheid voor de positie van 
je nieuwe bank dan is er ook de optie om je ramen te laten bekleden met een 
transparantie zon- en warmte werende raamfolie.

Onderhoud
Wij weten hoe belangrijk het is om de bank zo mooi als nieuw te houden. Het is daar-
om belangrijk om voor een stof te kiezen die een duurzame bescherming heeft. 
Een bankstel blijft langer mooi en fris als de bekledingsstof regelmatig wordt 
onderhouden. Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger met een schoon 
borstelmonstuk of een zachte borstel. 

Overige tips
Wij adviseren om huisdieren niet op je stoffen meubel te laten, nu zij met hun nagels 
het meubel kunnen beschadigen.

• Huisdieren kunnen ook de kans op pilling vergroten. Door het contact van hun 
vettige vacht met de opstaande vezels van de stof, wordt de stof zelf ook vettig en 
daarmee extra vatbaar voor het aantrekken van stof, haren en andere vezels. Door 
wrijving hiervan, ontstaat pilling.

• Een goede luchtvochtigheid (tussen de 50% en 60%) verkleint de kans op pilling. 
De stof van het meubel wordt dan namelijk niet statisch. Vooral in de winter is dit      
belangrijk.

• Om pilling zoveel mogelijk te voorkomen, is het verstandig niet te veel kussens en 
plaids op je meubel te plaatsen. Zeker wollige kussens en fleeceplaids kunnen de 
kans op pilling vergroten.

• Spijkerstof geeft kleurstoffen af, ook als ze vaak gewassen zijn. Dit speelt vooral 
bij donkere spijkerkleding. Door warmte, wrijving en vocht kunnen (zeker lichte)      
stoffen meubels verkleuren.

• Voorkom schade door agressieve reinigingsmiddelen. Gebruik de geadviseerde 
producten. Wrijf bij vlekken niet op de plek, maar dep deze met een schone, zachte 
doek. Vaste substanties verwijder je met een lepel.

• Als je meubel losse kussens heeft, verwissel de kussens dan regelmatig van plek. 
Gebruik bij vaste kussens niet steeds dezelfde zitplaats op de bank, maar wissel af. 
Hiermee voorkom je dat de vullingen zachter worden.



Een ongeluk zit in een klein hoekje

Al onze geselecteerde stoffen hebben het Care & Clean of Aquaclean logo. Deze logo’s 
staan garant voor eenvoudig reinigbare stoffen. Het innovatieve productieproces zorgt 
voor duurzame bescherming waardoor vlekken die tijdens dagelijks gebruik ontstaan, 
eenvoudig uit deze meubelstoffen verwijdert kunnen worden. 
Vaak volstaat wat koud water en een microvezeldoekje maar gebruik bij hardnekkige 
vlekken gerust wat eenvoudige zeep. Gebruik echter nooit hardnekkige schoonmaak-
middelen. 

Tips:
■ behandel de vlek zo snel mogelijk
■ verwijder zoveel mogelijk van de vlek met een lepel of stofzuiger
■ gebruik een (microvezel)doek die niet afgeeft

Reinigingstips:

Balpen: Water, deppen, water, zeep. Deppen met microvezeldoek. Gebruik voldoende 
water om zeep te verwijderen.

Bloed: Absorberen met een schone witte doek of tissue. Koud water, deppen, zo nodig 
herhalen (droog bloed behandelen als ketchup).

Braaksel: Met lepel zoveel mogelijk verwijderen. Water, deppen met microvezeldoek, 
zo nodig herhalen.

Chocolade: Met lepel of stofzuiger (hagelslag) zoveel mogelijk verwijderen. Water en 
deppen met microvezeldoek, vlek insmeren met zeep, water en deppen herhalen.

Ketchup: Met lepel zoveel mogelijk wegnemen. Water en deppen met microvezeldoek, 
zo nodig herhalen.

Lipstick: Water en deppen, herhalen. Water, beetje zeep en microvezeldoek. Gebruik 
voldoende water om zeep te verwijderen.

Modder: Met lepel zoveel mogelijk wegnemen. Water en deppen met microvezeldoek, 
zo nodig herhalen.

Urine: Zoveel mogelijk absorberen met doek of tissue. Water, deppen met microvezel 
doek, zo nodig herhalen.

Viltstift: Water en deppen. Absorberen met doek of tissue, zo nodig herhalen.

Wijn: Zoveel mogelijk absorberen met schone witte doek/tissue. Water, deppen met 
microvezeldoek, zo nodig herhalen.
Waskrijt: Water en deppen, herhalen. Water, beetje zeep en microvezeldoek.

WWW. BOXWORX.NL  |  INFO@BOXWORX.NL  |  0174 268008  

INDUSTRIESTRAAT 50, 2671CT NAALDWIJK


