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H
artelijk dank dat u voor een product uit onze collectie heeft gekozen. Als fabrikant zijn 

wij zeer vereerd dat wij dit salon voor u mochten produceren. De materialen die wij ge-

bruiken en het productieproces zijn zodanig gekozen dat wij u een goede kwaliteit van 

uw zitmeubel kunnen garanderen. De bedoeling van deze handleiding is u meer duidelijkheid 

te geven over uw nieuw aangekocht zitmeubel.
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VAN HARTE 
GEFELICITEERD MET 

UW AANKOOP!
Mogen wij u vragen deze brochure rustig door te nemen zodat u uw meubel, bekleed 
met stof of leder, beter begrijpt en er nog vele jaren van kan genieten. Voor de volle-
digheid werd deze handleiding geschreven voor al onze modellen in allerlei materialen. 
Mocht u zeker willen zijn welke materialen er in uw salon werden gebruikt, kan u steeds 
de technische fiche op www.passepartoutnv.be raadplegen.
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1 ALGEMENE 
CONSTRUCTIE

FRAME OF KARKAS

Bij de opbouw van het frame of karkas van uw zitmeubel, hebben wij 
als ontwerper en producent gestreefd naar de beste en duurzaamste 
constructie. De gebruikte materialen en vormen verschillen bij diverse 
modellen al naargelang de uiteindelijke vorm en/of comfort dat we wil-
den bereiken.

Het frame of karkas van uw model werd opgebouwd uit beuk en/of 
hardhout in combinatie met meubelplaat. Door het soms fijne design is 
hout te breekbaar om te gebruiken. Hier stappen we dan over naar een 
volledig metalen frame.

Bij speciale elementen, zoals longchairs, cosy’s, duo’s etc, is de opbouw 
van de romp anders dan de daarbij passende basiselementen. Door-
dat de toepassing van deze ligelementen anders is dan bij een gewoon  
zitelement, hebben we hier geopteerd voor een andere onderbouw ten-
einde het “doorzitten” op deze eerder grotere elementen te voorkomen. 
Vandaar dat het comfort van zulke elementen soms wat afwijkt van de 
standaard zitelementen.

VOOR LOSSE ZITKUSSENS:

2A. Hoogelastisch Foamflex vormschuim
Foamflex is schuim met een nog hogere graad van elasticiteit, vormvast-
heid en duurzaamheid. Beige is de specifieke kleur voor dit schuim. Dit 
schuim wordt bij ons onder de vorm van een vormschuimkussen gebruikt 
dwz dat de chemische reactie van het schuim gebeurt in voor ons op 
maat gemaakte ‘mallen’. Hierdoor kunnen wij een nog beter en op maat 
gemaakt zitcomfort garanderen. Door het gebruik van vormschuimkus-
sens is het niet mogelijk het zitkussen langs beide kanten te gebruiken. 
Voorbeelden: Liverpool, Dublin.

2B. Hoogelastisch Foamflex vormschuim 
met pocketveren
Dit is een combinatie van de hierboven vermelde elastische Foamflex met 
pocketveren (zoals bij matrassen). We laten in onze vormschuimkussens 
een uitsparing die we opvullen met pocketveren, ofwel bouwen we een 
kader van koudschuim rondom de pocketveren. (als optie in diverse ban-
ken te verkrijgen).

2C. Koudschuim met donsafdek
Deze vulling is opgebouwd uit een basis koudschuim met daarop een ge-
compartimenteerde afdeklaag gevuld met een mix van donsjes, veertjes, 
schuimstaafjes en vezelbolletjes. De basis dient voor een extra verstevi-
ging van het zitcomfort. 
Doordat de veertjes individueel kunnen bewegen past deze vulling zich 
optimaal aan aan het lichaam. Heel belangrijk is het feit dat de vulling in 
compartimenten wordt gestikt. Dit voorkomt dat de inhoud gaat schuiven 
en/of samenklitten. Afhankelijk van het soort bekledingsmateriaal is het 
mogelijk dat deze compartimenten aan de buitenkant zichtbaar worden. 
Door de specifieke toplaag van dit soort kussens hebben zij hun natuurlij-
ke nonchalante uitstraling. Voorbeelden: Avelino, Tito, Zico.

2D. Memo Comfort
Het memo comfort kussen is een combinatie van HR-schuim, dat uitge-
hold werd en gevuld werd met traagschuim. Het comfort van dit kussen 
is fenomenaal! Door het traagschuim zak je echt in de bank en bij het 
verlaten van het zitkussen komt dit terug in zijn oorspronkelijke vorm. 
Voorbeeld: Adino.

2E. Pocketveren met HR –schuim
De pocketveren kern wordt omkaderd door een dikke laag HR-schuim. Je 
kan dit het best vergelijken met een pocketveren matras. Het geeft een 
aangenaam, stevig en duurzaam zitcomfort. Voorbeelden: Gianni, Dante.

2F. Pocketveren met donsafdeklaag.
De pocketveren kern wordt omkaderd door een dikke laag HR-schuim. 
Je kan dit het best vergelijken met een pocketveren matras mét topper. 
Het geeft een aangenaam, stevig en duurzaam zitcomfort. Voorbeeld: Gio.

RUGVULLINGEN: 
SOORTEN EN HUN EIGENSCHAPPEN

SOORTEN LOSSE RUGKUSSENS
Afhankelijk van het te bereiken comfort wordt gekozen uit volgende soor-
ten “losse” rugkussens:
• Polyestervezel bolletjes, in gecompartimenteerde vulling*
• Mix van schuimstaafjes en donsveertjes in compartimenten*
• Donsafdek: HR-schuim + gecompartimenteerd kussen gevuld met mix 

van schuimstaafjes en veertjes
• Gecompartimenteerd kussen gevuld met mix van veertjes en schuims-

taafjes en voorzien van een centrale schuimkern*
• HR-schuim met dacronlaagje
• Polyesterschuim met gelaagd hoogelastisch schuim
• Hoogwaardige gesiliconiseerde polyestervezels

VAST GESTOFFEERDE RUGKUSSENS 
OF OPBOUW
Deze zijn opgebouwd uit een basis van HR-schuim van 23, 25 of 30 kg/
m3 met een dacronafdekking. Zie ook opmerking onder ‘zitvullingen’ be-
treft de plooivorming.

* Deze kussens dienen na gebruik te worden opgeschud zodat ze hun 
oorspronkelijke vorm terugkrijgen. Dit is ook aan te raden bij de kleine 
sierkussentjes.

ZITVULLINGEN: SOORTEN EN HUN EIGENSCHAPPEN

VOOR VAST GESTOFFEERDE ZITKUSSENS:

1A. HR schuim = koudschuim
‘HR’ staat voor ‘high resilience’ of hoge veerkracht. HR schuim heeft van 
nature een enigszins onregelmatige, open celstructuur waardoor het ma-
teriaal zeer goed ademt en goed ventileert. Het materiaal is zeer veer-

krachtig en biedt een hoog comfort, gekoppeld aan een lange levensduur. 
We gebruiken voornamelijk een koudschuim dat mediumhard aanvoelt. 
HR schuim wordt in onze collectie het meest gebruikt bij modernere, 
strakke zitbanken. Voorbeelden: Lexus, Onyx.

1B. High Resilience (HR) + laagje traagschuim 
Het HR schuimblok krijgt een toplaagje bestaande uit traagschuim. Traag-
schuim of visco-elastisch schuim werd ontwikkeld door en voor de NASA 
maar wordt vooral gebruikt in matrassen en in de medische wereld. Traag-
schuim reageert op warmte en gewicht en zorgt zo voor extra comfort. 
Door lichaamswarmte en -gewicht ontstaat er een indruk in het zitkussen. 
Langzaam keert het kussen naar zijn oorspronkelijke vorm terug. Hierdoor 
blijft het strakke uitzicht bewaart. Voorbeelden: Avenue, Ventigo.

1C. Pocketveren met afdeklaag van HR schuim
Op de vering onderaan worden pocketveren gelegd, afgewerkt met HR-
schuim. Het geeft een aangenaam en comfortabel, maar vooral een duur-
zaam zitcomfort. Voorbeelden: Luigi, Livio.
 
1D. HR-schuim met donsafdeklaag
Bovenop het dikke blok HR-schuim bevestigen we een dun laagje dons. Deze 
dons steken we in een hoes die verdeeld is in compartimenten. Dit geeft 
een nonchalante look, maar maakt de sofa erg comfortabel. Om de veertjes 
‘levendig’ te houden en een optimaal zitcomfort te behouden, raden wij u aan 
wekelijks het zitkussen op te kloppen. Voorbeelden: Maranello, Plaza.

Opmerking
Het is echter mogelijk dat er bij het gebruik van een bank 
met HR-schuim zitvulling van in het begin een lichte plooi-
vorming ontstaat. Als richtlijn voor een acceptabele plooi-
vorming kan normaal gesproken de volgende beoordeling 
als uitgangspunt worden genomen: “Met betrekking tot 
een zitbreedte van 70 cm mag, indien van beide zijkanten 
naar het midden wordt gestreken, de plooi die hierdoor 
ontstaat, niet hoger dan 2 cm zijn. Afwijkende zitbreed-
tes moeten volgens deze verhouding worden beoordeeld. 
Bijvoorbeeld: bij een zitbreedte van 100 cm mag de plooi 
niet hoger zijn dan 3cm.

Onderhoudstip
Door gebruik zal deze soort zitvulling een lichte kuilvor-
ming vertonen. Dit is een materiaalgebonden eigenschap. 
Om de kussens terug in hun oorspronkelijke vorm te bren-
gen, dient u ze met regelmaat zacht op te kloppen (zoals 
bij een hoofdkussen). 
Let ook op met stofzuigen! Indien de zuigkracht te hard 
is, is het mogelijk dat u de veertjes door de hoes zuigt. 
Stofzuigen kan, maar op de laagste stand!
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2 SOORTEN 
STOFFER ING

VASTE STOFFERING

Bij vast stofferen wordt de bekleding strak over de vulling en/of romp 
getrokken en ermee verbonden. Dit wil zeggen dat de stof dus niet ei-
genhandig van de bank verwijderd kan worden. Bij vaste stoffering wordt 
meestal HR-schuim als vulling gebruikt.

LOSSE HOEZEN (ZIT-EN RUGKUSSENS)

Bij vele van onze modellen gebruiken we losse zit -en of rugkussens. Deze 
zijn dmv van een rits te openen om de vullingen te verwijderen teneide de 
hoezen te reinigen. Droogkuis is hier steeds aan te raden.

3 BEKLEDINGSMATER IALEN
STOFFEN

STOFSOORTEN

Vóór de stoffen worden verwerkt, worden ze door ons gecon-
troleerd op een speciaal daarvoor ontworpen stofcontrole-
machine: door middel van lichtinval, zowel op de stof als door 
de stof, worden stoffouten opgespeurd. Tevens ondergaan 
al onze gekozen stoffen strenge tests, vooraleer we ze in 
collectie nemen. De prijscategorie is geen indicatie voor de 
duurzaamheid en de degelijkheid van een stof, maar drukt 
eerder andere kwaliteitscriteria uit zoals bijv. de exclusiviteit 
van het gebruikte (natuurlijke) materiaal, finesse, druk- en 
weefprocedures, grote esthetische waarde, extreme fijnheid 
of glans (bijv. zijde is zeer duur maar niet geschikt voor sterk 
belaste meubelen). In vele gevallen kan men er van uitgaan 
hoe duurder een stof, hoe delicater.

Natuurlijke vezels
• KATOEN
100% natuurlijk product, dit maakt dat deze stof redelijk 
sterk is en goed vocht opneemt en terug afgeeft. Ze is ook 
een goede warmtegeleider. Negatieve karakteristieken van 
deze stof zijn dat ze slecht kreukherstellend is en dat de stof 
gevoelig is voor licht en rek.

• LINNEN
100% natuurlijk product. De vezel van deze stof is minder 
sterk dan die van katoen, maar een uitstekend materiaal om 
te gebruiken als bekleding van een zitbank. Linnen is zeer 
kreukgevoelig en ook hier is de stof gevoelig voor licht en 
rek.

• WOL
Wol is van nature een veerkrachtige vezel, waardoor wol-
len bekleding zacht aanvoelt. Dit heeft als nadeel dat wollen 
bekleding snel kreukt. Een ander nadeel van wol is dat het 
makkelijk pluist, en moeilijk wasbaar is. Wol is zeer elastisch 
en kan 30 tot 40% worden uitgerekt zonder te breken.
De treksterkte van de vezel is veel lager dan die van vele 
andere vezels (linnen, katoen of kunstvezels).

• VISCOSE
Viscose wordt vervaardigd uit cellulose van hout en planten 
maar wordt chemisch geproduceerd.

Synthetische vezels
Synthetische textielvezels bestaan meestal uit polyamide 
(nylon), acryl, polyester, elastomeer (lycra). Deze worden ge-
produceerd uit aardolie en aardgas. Synthetische stoffen zijn 
vaak slijtvaster en beter te reinigen dan natuurlijke stoffen.

MICROFIBER is een extreem fijne synthetische vezel waar-
van textiel geweven kan worden, deze voelt aan en ziet er uit 
als een natuurlijke stof. 

CHENILLE (= bepaald soort garen) heeft als belangrijke eigen-
schap dat ze onderhevig is aan ‘afplatting’ Dit wil zeggen dat 
bij gebruik de opstaande haartjes van de stof gaan liggen. Dit 
beïnvloedt niet de kwaliteit of de duurzaamheid van de stof. 
Het heeft enkel invloed op de kleurschakering in de bank.

MIXED STOFFEN

Deze stoffen bestaan uit een mix van natuurlijke en synthe-
tische vezels, bijvoorbeeld 20% natuurlijke en 80% synthe-
tische vezels. Stoffabrikanten trachten door vezels te combi-
neren negatieve eigenschappen, zoals rek of lichtvastheid, 
deels of volledig uit te schakelen.

Aquaclean technologie
Door middel van het toepassen van de ‘Aquaclean’ techno-
logie kunnen zelfs de meest hardnekkige vlekken eenvoudig 
worden verwijderd met water.
De behandeling met Aquaclean bedekt elk weefsel met een 
onzichtbaar moleculair laagje. Zo wordt verhinderd dat de 
vlekken in de vezels van de stof binnendringen. De vlek lost 
op zodra deze in contact komt met water en is zo dus mak-
kelijk te verwijderen met een doekje. 

Easycare
Easycare maakt de stof verrassend zacht door een speciaal 
droogproces. De vezels worden ook extra versterkt waardoor 
de stof nóg langer meegaat. Net zoals bij de Aquaclean tech-
nologie kunnen eventuele vlekken met een eenvoudige natte 

Onderhoudstip
Regelmatig zacht stofzuigen of borstelen met 
een zachte meubelborstel is noodzakelijk om 
het aspect van de stof optimaal te houden.

Stoffen bestaande uit natuurlijke vezels zoals 
katoen, linnen en viscose dienen met een 
extra voorzichtigheid behandeld te worden. 
Bescherm het weefsel tegen (direct invallend) 
zonlicht om verkleuring te vermijden.

doek worden verwijderd. Deze afneembare stoffen zijn ook 
wasbaar in de machine op 30°.
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ALGEMENE STOFEIGENSCHAPPEN

Pilling
Pilling ontstaat door het samenklitten van losse vezeldeeltjes van het 
weefgaren en is een normaal verschijnsel en inherent aan sommige ga-
rentypes. Pilling kan ook ontstaan door externe factoren zoals kleding-
stukken of dekentjes/plaids.

Invloed van zonlicht
Fel zonlicht tast de kleuren aan van elk bekledingsmateriaal. Voor elk 
bankstel zou de inval van direct en fel zonlicht steeds vermeden 
moeten worden.

Rek van het bekledingsmateriaal
Door het gebruik is het mogelijk dat de bekleding gaat uitrekken en zo 
een gebruikstypische optiek krijgt. Door deze verandering neemt de ge-
bruikskwaliteit echter absoluut niet af. U kan de plooien gelijkmatig uit-
strijken naar links of rechts op de zitting. Hierdoor zorgt u ervoor dat er 
bij eenzijdig gebruik geen drukplooien ontstaan. In principe geldt echter 
dat plooivorming die door gebruik ontstaat normaal is als ze kan worden 
platgestreken. Zie ook opmerking bij ‘Zitvullingen 1A’.

Metamerie
Metamerie betekent dat de stof naargelang de lichtinval lichter of donker-
der lijkt. Door dit kleurenspel kunt u de indruk krijgen dat er kleurverschil-
len in de bekleding zijn. Meubelstukken worden steeds in dezelfde richting 
gestoffeerd. Daardoor kan omwille van de plaats in de kamer t.o.v. het 
licht het meubelstuk een verschillende kleur vertonen.

TESTEN VAN MEUBELSTOFFEN

Wanneer een stof geweven is moet ze voldoen aan de Europese norm. De 
meubelstoffen worden getest volgens de BS norm (=British Standard) en 
zijn geschikt voor normaal tot zwaar huishoudelijk gebruik. Om onze kwa-
liteit te garanderen worden onze stoffen onderworpen aan strenge testen.

Martindaletest
De Martindale is een slijtageapparaat voor textiel. Niet alleen om de slij-
tage op meubelstoffen te testen maar ook op technisch textiel en kleding. 
Deze test is gebaseerd op het slijten van een textielweefsel of breisel 
tegen een ruwe stof. Het aantal bewegingen geeft de toeren aan zoals 
deze op de staalboeken vermeld staan. De test stopt als er 3 draden zijn 
gebroken. Passe Partout gebruikt meubelstoffen vanaf een Martindale van 
20.000 toeren.

Lichtechtheid
Dit wordt bepaald door de stof een vastgestelde tijd te belichten met 
Xenonlicht. De beoordeling loopt van 1 (=sterke verkleuring) tot 8 (=mini-
male verkleuring). De aanbeveling bij meubelstoffen bedraagt minimum 4, 
waarden hieronder kunnen problemen geven. 

Pillingtest
Hiervoor wordt ook het Martindale apparaat gebruikt. Nu maakt men geen 
willekeurige wrijvende bewegingen, maar beweegt men in één richting, 
in één rechte lijn, waardoor eventueel pilling ontstaat. De schaalverdeling 
loopt van 1 (slecht) tot 5 (goed).

Trek - en naadsterkte
Twee repen, van de te testen stof, worden aan elkaar genaaid en er wordt 
gekeken bij welke spanning deze naad uit elkaar gaat.

LEDER

Leder is een prachtig natuurproduct. Passe Partout gebruikt huiden van 
runderen. Dit proces start bij de looierij (looien=conserveren). In een tijds-
bestek van ongeveer 3 weken wordt een huid geconserveerd, gevet, ge-
kleurd en afgewerkt. Hierna worden de lederhuiden verkocht en verwerkt 
tot bijvoorbeeld een lederen zitbank. Er zijn niet veel verschillende soorten 
leder (o.a. rund, schaap, kalf), maar wel veel verschillende ledertypen. Bij 
het onderscheiden van meubelleder kunt u dan ook beter spreken van de 
verschillende ledertypen (mede op basis van afwerking). Passe Partout 
gebruikt gedekverfd leder en noemen wij Supréme leder.

gedekverfd leder
De leders van dit type zijn bijzonder gebruiksvriendelijk. De gelooide run-
derhuiden zijn doorgeverfd en hun oppervlak is geoptimaliseerd om jaren-
lang zijn echt ledereffect te behouden.

ALGEMENE LEDER EIGENSCHAPPEN
Nieuw leder is stugger, denk ook aan nieuwe lederen schoenen. Die zitten 
in het begin ook strak aan je voet. Met het verzachten van de vulling en 
veermateriaal, gaat men dieper wegzakken in het zitmeubel. Het leder 
past zich aan en rekt mee, zodat er plooien ontstaan wanneer u op-
staat. Als norm hiervoor kan gebruikt worden, dat, per zitvlak de plooi 
niet groter is dan 3 cm. Algemeen geldt wel: hoe groter het zitvlak, hoe 
groter de plooi kan zijn. Alsook: hoe harder de vering, hoe strakker het 
leder. Hoe zachter het meubel, hoe meer plooien er zullen ontstaan. Ook 
bij leder moet direct zonlicht vermeden worden, dit om verkleuring en 
uitdroging te voorkomen. Doordat leder een natuurproduct is, is elke le-
derhuid uniek. Hierdoor kan het voorkomen dat er littekens, schrammen, 
tekenbeten, enz in het leder zijn terug te vinden. Deze plekken hebben 
geen nadelige invloed op de duurzaamheid van het leder maar geven een 
natuurlijk beeld weer van de huid.

Onderhoudstip
Sommigen onder ons vinden de vorming van pil-
ling geen probleem. Indien u zich toch stoort aan 
de vorming van bolletjes kan u de pills met een 
‘textielscheerapparaat’ (verkrijgbaar in de handel) 
verwijderen. Gebruik in geen enkel geval andere 
voorwerpen zoals een mes of een schaar. Bij een 
juist toepassen van ontpilling, wordt er geen scha-
de aangebracht aan de stof en heeft dit geen nega-
tieve invloed op de levensduur van uw stof.

Onderhoudstip
Dit leder is onderhoudsvrij, hooguit een kleine beurt 
met een vochtige lap, steeds zonder gebruik van 
agressieve of chemische producten. Dit leder mag 
niet behandeld worden met ledercrèmes.
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4 ONDER HOUD 
& BEHANDELING

ALGEMEEN

Enkele vuistregels:
(klachten die voortvloeien uit onderstaande opmerkingen vallen niet onder 
de garantie!)
• Arm-en rugleuningen dienen als steun en niet als zitvlak!
• Vermijd scherphoekig speelgoed, gespen, juwelen, huisdieren of on-

derdelen van de stofzuiger die zo de stof kunnen beschadigen. Als er 
zich lussen of losse draden voordoen moeten die met een fijn maar 
stomp voorwerp terug in het weefsel gestoken worden. Er mag in geen 
geval aan getrokken of geknipt worden.

• Vuilafstotende behandeling: in geval uw meubel 
behandeld is geweest door een derde, vervalt elke 
vorm van garantie op de stof.

• Stofzuig steeds met een zacht mondstuk en zachte zuigkracht of bor-
stel eventueel voorzichtig met een meubelborstel.

• Opgelet met jeans. Jeans kan afgaan op lichte stoffen en leders!
• Voor een gelijkmatig verslijten van de zitkussens kunt u de zitkussens 

geregeld van plaats verwisselen.
•  Net zoals zitkussens met dons dienen ook rugkussens geregeld opge-

klopt te worden.

• Opgelet met geurverfrissers die niet geschikt zijn voor textiel! Deze 
kunnen een chemische reactie veroorzaken waardoor de bekleding van 
uw bank kan verkleuren. Ook al spuit men niet rechtstreeks op het 
weefsel maar in de lucht komt uiteindelijk toch de nevel op de bank 
terecht. Enkel dus verfrissers gebruiken die geschikt zijn voor textiel.

•  Bij het verplaatsen van de bank, de bank steeds opheffen zodat de vloer 
niet beschadigd wordt en de poten niet afbreken of beschadigd raken.

• Houten poten kunnen beschadigd worden door stofzuigers en/of vocht 
dat bij het dweilen rond de poot blijft zitten. Let hiervoor op!

•  Bescherm de bank in stof of leder tegen direct fel zonlicht.
• Bij lederen producten is een regelmatig onderhoud met een vochtige 

lap aanbevolen, let wel dat er geen chemicaliën op het doek zitten. 
Zuiver water is het beste middel. Geen ledercrèmes gebruiken.

•  In geval u vlekken heeft gemaakt op uw zitbank, mag u niet zomaar 
met water en/of detergenten de vlek proberen wegwrijven. Een gouden 
regel is dat u nooit mag wrijven op stoffen maar steeds moet deppen!

We wensen u alvast heel veel plezier en mooie momenten in uw nieuwe Passe Partout bank.
Enjoy life, enjoy your sofa!




