
Banken en fauteuils kunnen te maken krijgen met 

plooivorming en ook kunnen de vullingen zachter 

worden. Wij vertellen je graag meer hierover.

WAT IS PLOOIVORMING?

Plooivorming is een verschijnsel waarbij plooien en 

rimpels in de bekleding van stoelen, banken en 

fauteuils, als gevolg van het gebruik ervan, zichtbaar 

zijn. Plooivorming is een gangbaar verschijnsel bij elk 

gestoffeerd meubel en het doet niets af aan de kwaliteit 

ervan. Bovendien zijn plooien functioneel omdat deze 

de naden ontlasten. Het is dan ook niet mogelijk om op 

gronde van plooivorming je aankoop terug te draaien 

en geld terug te vragen.

HOE ONTSTAAT PLOOIVORMING?

Plooivorming ontstaat door het gebruiken van de 

banken, fauteuils en stoelen. De meeste van deze 

genoemde producten zijn voorzien van een schuimen 

zitvulling. Deze schuimen zitvulling zorgt voor het 

aangename comfort. Door het gebruik wordt de zitting 

ingedrukt en afhankelijk van de hardheid van het 

schuim zal het bekledingsmateriaal (stof of leer) 

opgerekt worden. Hierdoor ontstaat ruimte in de stof of 

het leer, met als gevolg zichtbare plooien. 

Ook bij een interieurvering is plooivorming

onvermijdelijk.

WAARDOOR WORDT DE MATE VAN 

PLOOIVORMING BEÏNVLOED?

De mate van plooivorming wordt beïnvloed door een 

aantal eigenschappen van de vullingen en het gekozen 

bekledingsmateriaal. Onderstaande eigenschappen zijn 

de belangrijkste beïnvloeders:

Type vullingen

Bij een zacht comfort, zakt de vulling tijdens het gebruik 

wat verder in dan bij een harde vulling. Bij zacht comfort 

wordt de stof of het leer meer opgerekt tijdens het gebruik 

en hierdoor ontstaan meer plooien dan bij een hard 

comfort.

zacht comfort

hard comfort

Plooivorming & 
zachter worden 
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Dikte van het leer

Bij een leren bekleding geldt als vuistregel: ‘Hoe dunner 

het leer, hoe meer fi jne plooien zichtbaar worden’. 

Wanneer gekozen wordt voor een dikkere leersoort zullen 

de plooien wat meer golvend zijn.

Afmetingen van de zittingen

De afmeting van zit- en rugkussens heeft invloed op de 

mate van plooivorming. Naarmate de afmeting van de 

zitkussens toeneemt, neemt de mate van plooivorming 

toe. Een afgevlakte zitting zal meer plooivorming krijgen 

dan een bolle zitting.

HOE KAN IK DE MATE VAN 

PLOOIVORMING BEÏNVLOEDEN?

Plooivorming tegengaan is niet mogelijk. Wel 

kunnen enkele maatregelen genomen worden om 

de mate ervan te beperken. Onderstaande drie tips 

helpen bij het juiste onderhoud van jouw meubel 

m.b.t. plooivorming:

hard leer

afgevlakte zitting

bolle zitting

zacht leer

Schud rug- en zitkussens regelmatig op. Dit 

geldt vooral bij losse zit- en rugkussens met 

een niet-vormvaste vulling. Niet-vormvaste 

vullingen bestaan vaak uit siliconenvezels, 

polyethersticks, dons, veren of (afhankelijk van 

het gekozen comfort) een combinatie van deze 

materialen. Deze hebben 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 en komen de 

kussens weer terug in de oorspronkelijke vorm.

Bij banken is het belangrijk om de gehele bank 

gelijkmatig te gebruiken. Vooral tijdens de 

inzitperiode moeten alle zitplaatsen gelijkmatig 

gebruikt worden zodat geen zichtbare 

verschillen ontstaan.

Wissel bij losse zit- en rugkussens regelmatig 

de kussens van plaats zodat elke plek van de 

bank even vaak gebruikt wordt. Hierdoor slijten 

de vullingen gelijkmatig.



WAT IS ‘ZACHTER WORDEN VAN DE VULLINGEN’?

Vullingen van banken en fauteuils worden als gevolg van 

het gebruik zo’n 15% zachter. Afhankelijk van de 

gezinssituatie, de intensiteit van het gebruik en het 

gewicht van de persoon die erop zit kan dit percentage 

enigszins verschillen. Gemiddeld duurt het zo’n drie tot 

zes maanden totdat de afname in hardheid van het 

schuim stabiliseert. Het zachter worden van de 

zitvullingen is een normaal verschijnsel wat niets afdoet 

aan de kwaliteit van het meubel en ontstaat doordat de 

lucht, die bij het produceren van het schuim opgesloten 

wordt in het schuim, vrij komt. Het is dan ook niet mogelijk 

om op gronde van zachter worden van de vullingen je 

aankoop terug te draaien en geld terug te vragen.
VRAGEN?

Het kan zijn dat je nog vragen hebt. Het antwoord op de 

meest voorkomende vragen kun je vinden op onze 

website www.goossenswonen.nl/klantenservice. Heb je 

na het bekijken van onze site nog een onbeantwoorde 

vraag over je product, bestelling of het onderhoud van je 

nieuwe meubel? Dan zijn er diverse kanalen die je kunt 

raadplegen. 

 › Mijn Goossens. Log in of maak een account   

 aan op onze website. Hierna kun je nog    

 makkelijker met ons in contact komen. We   

 hebben dan meteen al je gegevens bij de hand. 

 › Wil je liever direct contact? Bel dan onze    

 klantenservice op 0413-212855. 

GOOSSENS MEUBELEN BV

Vestigingsadres hoofdkantoor en distributiecentrum 

Doornhoek 38-65, 5465 TB Veghel

Klantenservice bereikbaarheid 

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur 

Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Telefoonnummer: 0413-212855

E-mail

klantenservice@goossenswonen.nl


