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2. Voorwoord
In	dit	boekje	vindt	u	handige	 informatie	voor	u	als	gebruiker.	Wij	 raden	u	aan	om,	
wanneer	u	heerlijk	in	uw	Fitform-fauteuil	heeft	plaatsgenomen,	dit	boekje	eens	rustig	
door	te	lezen.

U	vindt	hier	 informatie	over	het	belang	van	goed	zitten	en	hoe	uw	Fitform-fauteuil	
u	daarbij	kan	helpen.	Verder	veel	handige	tips	voor	het	goed	onderhouden	van	uw	
fauteuil,	 zodat	 u	 er	 zo	 lang	 mogelijk	 van	 kunt	 genieten.	 In	 de	 apart	 bijgeleverde	
gebruiksaanwijzing	leggen	we	uit	hoe	u	de	fauteuil	het	beste	kunt	bedienen.	

Indien	 u	 tevreden	 bent	 over	 uw	 fauteuil,	 word	 dan	 Fitform	 ambassadeur!	 Dit	 kost	
niets	en	verplicht	u	tot	niets,	maar	als	iemand	in	uw	omgeving	kiest	voor	Fitform,	dan	
ontvangt	u	allerlei	leuke	extra’s.	Lees	er	meer	over	op	pagina	21.	

Wij	hopen	van	harte	met	dit	boekje	bij	te	mogen	dragen	aan	een	optimaal	gebruik	van	
uw	Fitform-fauteuil.

1. Certificaat van echtheid

Van harte gefeliciteerd met uw aankoop!

U heeft gekozen voor een originele Fitform-fauteuil, 

waarvan u bij het juiste gebruik en onderhoud jarenlang 

plezier zult hebben. 

Doordat uw fauteuil geheel voor u op maat is gemaakt, 

bent u ervan verzekerd dat deze u een optimale en 

verantwoorde zithouding met minimale zitbelasting biedt. 

Fitform was de eerste zitmeubelproducent in Europa die voldeed aan alle eisen voor 

een gezonde, verantwoorde zithouding. Fitform producten worden vervaardigd onder 

de hoogste kwaliteitsnormen en kwaliteitscontrole en bewijzen dat functionaliteit, 

duurzaamheid en uitzonderlijk goede zitkwaliteit goed samen kunnen gaan.

Wij wensen u veel zitplezier.

Colette van der Linden

Algemeen Directeur

CE-MARKERING
De CE-markering van uw stoel bevindt zich bij de zwarte zijplaat van het mechaniek (aan de achterkant 
van de fauteuil, onderin links).
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3.  Verantwoord zitten, een noodzaak
Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 80 à 90% van de bevolking (jong 
en oud) verkeerd zit. En dat langdurig zitten niet goed voor je is. De algemene 
lichamelijke gesteldheid kan daardoor flink achteruit gaan, en vele kwalen kunnen 
daarvan een gevolg zijn. Met andere woorden: voor iedereen is een ergonomisch 
verantwoorde zit, waarin je snel weer energie opdoet, van belang.

Dat	 eenieder	 zijn	 kleding	 en	 schoenen	 op	maat	 koopt,	 vindt	men	 vanzelfsprekend	
omdat	er	zoveel	verschillende	mensen	zijn.	Klein	of	groot,	dik	of	dun,	men	loopt	niet	
met	te	kleine	of	te	grote	schoenen,	en	draagt	geen	te	krappe	of	te	grote	kleding.	Toch	
zit	men	doorgaans	in	een	standaard	stoel,	waarbij	met	dit	verschil	in	lichaamsbouw	
geen	rekening	is	gehouden.

Een	goede	zithouding	alleen	is	echter	nog	niet	voldoende.	Het	 is	erg	belangrijk	om	
tijdens	 het	 zitten	 regelmatig	 van	 houding	 te	 veranderen.	Daarom	 zijn	 alle	 Fitform-
fauteuils	 in	verschillende	posities	 te	verstellen.	Met	één	druk	op	de	handbediening	
verandert	u	van	zitten	naar	relaxen,	naar	rusten	en	weer	terug.	Een	goede	stoel	moet	
ook	uitnodigen	om	te	blijven	bewegen.	

Onderzoek naar gezond zitten
Fitform	doet	veel	onderzoek	op	gebied	van	gezond	zitten.	 In	1981	was	Fitform	de	
eerste	zitmeubelfabrikant	die	een	wetenschappelijk	onderzoek	initieerde	met	als	doel	
te	 komen	 tot	 een	aantal	 basisvoorwaarden	waaraan	een	 zitmeubel	 in	de	huiselijke	
sfeer	zou	moeten	voldoen.	De	belangrijkste	conclusie	van	dit	onderzoek	was	dat	men	
op	de	eerste	plaats	in	verband	met	eigen	welzijn	en	gezondheid	moet	kiezen	voor	een	
zitmeubel	in	de	juiste	maatvoering	zodat	een	optimale	zithouding	wordt	bereikt.	Uit	
dit	onderzoek	werd	duidelijk	dat	een	zitmeubel	zodanig	geconstrueerd	moet	zijn	dat	
het	lichaam	een	zo	natuurlijk	mogelijke	stand	aanneemt.	Indien	er	een	of	meerdere	
van	de	basisvoorwaarden	onvoldoende	of	
niet	 aanwezig	 zijn,	 ontstaat	 er	 altijd	 een	
verkeerde	zithouding	die	op	verschillende	
gebieden	 een	 negatieve	 invloed	 kan	
hebben	op	o.a.	de	wervelkolom	(waardoor	
rugpijn	 kan	 ontstaan),	 spieren,	 banden,	
longen,	 darmen,	 bloedvaten	 en	 zenuwen,	
en	daarnaast	ook	irritatie	van	de	huid	kan	
veroorzaken.	En	dat	is	nog	steeds	zo.

Verkeerde zithouding in relatie tot rugklachten
80%	 Van	 de	 volwassenen	 heeft	 wel	 eens	 rugklachten	 en	 20%	 zelfs	 regelmatig.	
Rugklachten	 zijn	 vaak	 een	 samenspel	 van	 factoren.	 De	 kans	 op	 het	 krijgen	 van	
rugklachten	 wordt	 door	 verschillende	 persoonlijke	 eigenschappen	 bepaald:	
lichaamsbouw,	lichamelijke	en	geestelijke	conditie	en	leeftijd	zijn	daarbij	belangrijke	
factoren.	 Daarnaast	 speelt	 de	 mate	 waarin	 wij	 onze	 rug	 gebruiken	 of	 misbruiken	 
een	 rol,	 zoals	 bij	 een	 hele	 dag	 staan	 (docenten	 voor	 de	 klas),	 zwaar	 sjouwwerk	
(bouwvakkers,	 transportwerkers),	 huishoudelijk	 werk	 (verkeerde	 aanrechthoogte,	
bedden	opmaken,	vuilniszakken	buiten	zetten),	etc.

Óók	 de	 manier	 waarop	 we	 zitten	 kan	 een	
overbelasting	 van	 de	 rug	 veroorzaken.	 Een	
foutieve	zithouding	(lekker	lui	achteroverhangen	
in	 een	 stoel	 bijvoorbeeld)	 geeft	 weliswaar	 de	
spieren	 rust	 door	 korte	 ontspanning,	 maar	
veroorzaakt	een	overbelasting	van	de	gewrichten	
terwijl	 de	 druk	 binnen	 de	 wervelkolom	 fors	
toeneemt,	 waardoor	 de	 rug	 plaatselijk	 te	 veel	
wordt	 belast.	 Indien	 men	 in	 een	 verkeerde	
houding	 zit,	 worden	 de	 spieren	 continu	 belast	
en	 wordt	 daardoor	 onnodig	 veel	 spierenergie	
gebruikt.	 Hierdoor	 wordt	 niet	 datgene	 bereikt	
wat	wordt	 beoogd,	 nl.	 de	 spieren	 tot	 rust	 laten	
komen.	Daarnaast	heeft	een	verkeerde	zithouding	
tot	gevolg	dat	een	aantal	andere	problemen	zich	
kunnen	 aandienen	 zoals	 zenuw/aderafknelling,	
irritatie	van	de	huid,	etc.

Anatomie van het lichaam
Als	 we	 het	 rompskelet	 van	 een	 mens	 bestuderen,	 zien	 we	 dat	 de	 wervelkolom	 
van	 opzij	 gezien	 een	 S-vorm	 heeft,	 die	 bestaat	 uit	 losse	 wervels	 die	 stevig	 
met	 elkaar	 verbonden	 zijn	 door	 koorden	 van	 bindweefsel.	Wanneer	we	 de	wervels	 
nauwkeuriger	 bekijken,	 maken	 we	 een	 onderscheid	 tussen	 wervel	 en	 tussen-
wervelschijf,	 die	 tezamen	 het	 wervelsegment	 vormen.	 De	 tussenwervels	 zijn	 
kraakbeenachtige	schijven	die	enigszins	indrukbaar	zijn.	Zij	fungeren	als	het	ware	als	
schokbrekers	tussen	de	wervels.	Ook	maken	zij	de	buigende	beweging	van	de	wervels	
mogelijk.

1 Zithoogte 

2 Zitdiepte 

3 Armleuninghoogte

4 Lendensteun 

5 Zithoek 
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Invloed van verkeerd zitten op de tussenwervelschijf. 
Zoals	 vermeld	 heeft	 de	 wervelkolom	 een	
S-vorm.	 Indien	 een	 zitmeubel	 te	 diep	 is	 
of	 een	 te	 lage	 armleuninghoogte	 heeft,	 zit	 men	
met	 een	 ronde	 rug	 en	 ontstaat	 er	 een	 C-vorm.	 
Hierdoor	verandert	de	stand	van	de	wervels	in	die	 
gebieden	 die	 volgens	 onderzoek	 het	 meest	
kwetsbaar	 zijn	 en	 waar	 derhalve	 de	 meeste	 
hernia’s	 optreden.	 Ook	 drukt	 de	 C-vorm	 de	 
borstkas	 in	 elkaar,	 hetgeen	 spijsverterings-	 en	
ademhalingsmoeilijkheden	kan	veroorzaken,	door-
dat	 de	 longen	 minder	 ruimte	 krijgen.	 Dat	 zitten	
met	 een	 ronde	 rug	 (C-vorm)	 niet	 comfortabel	 
is,	mag	duidelijk	zijn	(pijn,	vermoeidheid,	 irritatie	
van	de	huid),	echter	op	langere	termijn	kunnen	zich	 
andere	 zaken	 openbaren	 zoals:	 degeneratie	 van	 
diverse	lichaamsdelen,	trombose,	etc.

De gevolgen van het ouder worden
Bij	 het	 bereiken	 van	 een	 wat	 hogere	 leeftijd	 treden	 in	 het	 menselijk	 lichaam	 
veranderingen	op	zoals	vermindering	van	spierkracht,	verminderde	bewegingsmo-
gelijkheden	van	gewrichten	en	stoornissen	in	het	bewegingsapparaat,	wat	dikwijls	tot	 
gevolg	heeft	dat	oudere	mensen	langdurig	in	dezelfde	houding	blijven	zitten.	Hiervoor	is	
al	geschetst	wat	langdurig	zitten	in	een	verkeerde	houding	tot	gevolg	kan	hebben.
Men	veronderstelt	meestal	 ten	onrechte	dat	 enkel	 een	 verhoogde	 zit	 hiervoor	de	
oplossing	biedt.	Een	verantwoorde	zithouding	wordt	echter	niet	bepaald	door	een	
verhoogde	zit,	maar	door	een	combinatie	van	 juiste	zithoogte,	armleuninghoogte	
en	zitdiepte	(+	een	juiste	zithoek	en	lendenondersteuning)	die	is	afgestemd	op	de	
maten	van	een	persoon.

Wat wordt in de praktijk vaak als oplossing aangeboden?
Steeds	meer	relaxmeubelen	worden	aangeboden	die	in	S-M-L-XL	maten	verkrijgbaar	
zijn.	Daarbij	zijn	de	standaard	zithoogte	en	de	standaard	zitdiepte	aangepast.	Vrijwel	
nooit	worden	 relaxmeubelen	exact	op	 lichaamsmaat	van	de	gebruiker	vervaardigd.	
Ook	 wordt	 de	 armleuninghoogte	 nooit	 op	 de	 persoonlijke	maten	 afgestemd.	 Toch	
wordt	de	indruk	gewekt	dat	hiermee	maatwerk	wordt	verkregen.	Dit	is	echter	niet	zo.
Met	betrekking	tot	de	armleuninghoogte	 is	het	zelfs	zo	dat	wanneer	een	zitmeubel	
in	hoogte	wordt	aangepast	terwijl	de	armleuninghoogte	constant	blijft,	de	optimale	
zithouding	 niet	 tot	 stand	 komt.	 Bij	 een	 verhoogde	 zit	 zijn	 de	 armleuningen	 in	
verhouding	te	laag,	bij	een	verlaagde	zit	zijn	ze	in	verhouding	te	hoog.	Een	en	ander	
houdt	dus	in	dat	voor	ieder	individu	ook	een	andere	armleuninghoogte	noodzakelijk	
is.	Eén	armleuninghoogte	met	een	standaard	maat	kan	dus	nooit	verantwoord	zijn.

Keurmerken
In	 juli	2000	behaalde	Fitform	als	eerste	Nederlandse	 fabrikant	het	AGR	Keurmerk.	
De	Stichting	Aktion	Gesunder	Rücken	(AGR)	in	Duitsland	heeft	tot	doel	de	preventie	
van	 rugklachten.	 Zij	 ziet	 het	 als	 één	 van	 haar	 belangrijkste	 taken	
om	mensen	 in	 diverse	 fasen	 van	 hun	 leven	 te	 adviseren	 over	 de	 juiste	
producten.	Het	AGR	Keurmerk	kan	alleen	verkregen	worden	na	uitvoerig	
productonderzoek	 door	 onafhankelijke	 terzake	 kundige	 specialisten.	 
(www.agr-ev.de).

Tevens	is	de	Fitform-filosofie	officieel	erkend	door	de	Nederlandse	
Vereniging	van	Rugpatiënten	(NVVR	de	“Wervelkolom”	–	www.nvvr.nl).	

In	2015	behaalde	het	bedrijf	het	Nationaal	Keurmerk	Hulpmiddelen	
(www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl).

tussenwervelschijf
wervel
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Fitform; zitten zoals het hoort
Het	 zal	 u	 inmiddels	 duidelijk	 zijn	 wat	 een	 verkeerde	 zithouding	 voor	 ingrijpende	
gevolgen	kan	hebben	voor	de	gezondheid.	

Uw	 Fitform-fauteuil	 is	 door	 uw	 Fitformdealer	 exact	 afgestemd	 op	 de	 voor	 u	 juiste	
zithoogte,	zitdiepte	en	armleuninghoogte.	Hierdoor	kunt	u	ervan	verzekerd	zijn	dat	u	
in	een	optimale	houding	kunt	zitten	met	minimale	zitbelasting.

Uniek	 aan	 uw	 Fitform-fauteuil	 is	 bovendien	 de	 kantelverstelling.	 De	 rugleuning	 en	
zitting	kantelt	hierbij	 in	één	beweging	samen	naar	achteren.	Hierdoor	blijft	u	 in	de	
juiste	zithoek	zitten,	waardoor	u	niet	onderuit	zakt.	De	belasting	van	uw	rug	wordt	
daarmee	sterk	verminderd.	Uw	fauteuil	kan	zelfs	zover	naar	achter	kantelen	dat	uw	
benen	hoger	 komen	 te	 liggen	dan	uw	hart.	 Deze	 zogenaamde	 ‘zero-gravitypositie’	
zorgt	voor	een	optimale	bloedsomloop	en	een	goede	ontspanning	van	de	spieren.	In	
de	kantelverstelling	kunt	u	heerlijk	ontspannen	en	weer	energie	opdoen.	Energie	waar	
u	weer	mee	verder	kunt!	

4. Materialen en onderhoud
De	afgelopen	 jaren	hebben	een	 trend	van	strak	naar	soft	gestoffeerde	modellen	 te	
zien	gegeven,	waarin	rimpelvorming	als	ontwerpelement	is	meegenomen.	Daarnaast	
kan	 rimpelvorming	 ontstaan	 afhankelijk	 van	 de	 verwerkte	 grondstoffen	 en	 type	
bekledingsstoffen.	In	het	gebruik	zullen	zitkussens	altijd	wat	zachter	worden	waardoor	
de	bekleding	in	meer	of	mindere	mate	gaat	rimpelen.

Door	toepassing	van	een	speciaal	zitkussen,	met	interieurvulling,	bultex	of	vormschuim	
wordt	 bij	 uw	 Fitform-fauteuil	 rimpelvorming	 tot	 een	 minimum	 gebracht.	 Door	 de	
comforteisen	en	softe	uitstraling	die	doorgaans	aan	een	rugkussen	worden	gesteld	is	
rimpelvorming	hier	meestal	niet	te	vermijden.	Voor	velen	is	dit	juist	het	onderscheid	
en	de	charme	t.o.v.	de	traditioneel	gestoffeerde	zitmeubelen.

4.A. HOUT

Afhankelijk	 van	het	model	 en	de	gewenste	uitstraling	worden	door	Fitform	diverse	
houtsoorten	 toegepast	 zoals	 eiken,	 beuken,	 hard	 maple	 (esdoorn),	 etc.	 Gezien	
het	 feit	 dat	 hout	 een	 natuurproduct	 is,	 zijn	 kleurverschillen	 onvermijdelijk	 en	
zal	 het	 altijd	 enigszins	 onder	 invloed	 van	 de	 verschillende	 temperaturen	 en	
vochtigheidsomstandigheden	blijven	werken	(relatieve	vochtigheid	van	55%	is	aan	te	
bevelen).	Bij	een	te	droge	lucht	gaat	het	hout	krimpen	en	kunnen	er	kleine	scheurtjes	
ontstaan.	 Deze	 houtsoorten	 vragen	 doorgaans	weinig	 onderhoud,	 een	 en	 ander	 is	
afhankelijk	van	de	aangebrachte	afwerkingslaag.

ONDERHOUD

Volgelakte meubelen
Hieronder	vallen	beuken	en	hard	maple.	Het	onderhoud	dient	zich	te	beperken	tot	het	
afnemen	met	een	zachte	doek	en	afzemen;	eventueel	met	wat	brandspiritus	door	het	
water	voor	het	verwijderen	van	vlekken	van	vingers	e.d.	De	meeste	van	deze	meubelen	
zijn	tegenwoordig	mat	gelakt;	dat	wil	zeggen	dat	de	oppervlakte	van	de	lak	enigszins	
korrelig	 is.	Poets	of	wrijf	daarom	nooit	extra	op	1	plaats	en	kom	nooit	met	poets-	
of	schuurmiddelen	aan	uw	matgelakte	meubelen.	Dit	veroorzaakt	altijd	glimvlekken	
welke	moeilijk	te	verwijderen	zijn.
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Niet volgelakte meubelen
Hieronder	vallen	bijna	alle	eiken	meubelen.	Deze	afwerking	is	iets	minder	kwetsbaar	
dan	de	 volgelakte	houtafwerking,	 hoewel	u	 iets	 voorzichtiger	moet	 zijn	met	 vocht.	
Vooral	als	het	meubel	al	wat	langer	in	gebruik	is,	kan	het	vocht	doordringen	tot	onder	
de	 laklaag.	Deze	meubelen	mogen	1	à	2	 keer	per	 jaar	behandeld	worden	met	 een	
goede	meubelwas;	echter	bij	elke	nieuwe	behandeling	dient	eerst	de	oude	waslaag	
verwijderd	te	worden	bijv.	met	terpentine	(geen	terpentijn).	Verder	kunt	u	ook	hier	
volstaan	met	afstoffen	en	afzemen.

In kleur gelakte meubelen
Het	 onderhouden	 van	 in	 kleur	 gelakte	 meubelen	 kunt	 u	 vergelijken	 met	 het	
schoonhouden	 van	 het	 schilderwerk	 in	 huis.	 Eenvoudig	 afzemen	 volstaat	meestal,	
eventueel	met	een	reinigingsmiddel	zonder	scherpe	chemicaliën	of	schuurmiddelen.
Ook	 bij	 deze	 lakafwerking	 geldt:	 nooit	 plaatselijk	 extra	 poetsen	 want	 dan	 kunnen	
glimplekken	ontstaan.

4.B. MEUBELSTOFFEN

Meubelstoffen	 worden	 vervaardigd	 van	 dierlijke,	 plantaardige,	 kunstmatige	 of	
synthetische	 vezels.	 Om	 bepaalde	 stofeigenschappen	 te	 bereiken	 worden	 vele	
meubelstoffen	 uit	 een	 mix	 van	 deze	 vezels	 samengesteld.	 In	 principe	 zijn	 er	 drie	
hoofdgroepen	textielvezels:

Eiwit	wol,	mohair,	natuurzijde
Cellulose (plantaardig) katoen,	linnen
(half) Synthetisch viscose,	polyacryl,	polyamide,	polyester

Ervaring	 leert	 dat	 de	 levensduur	 van	 meubelstoffen	 onderling	 sterk	 verschilt.	
Een	 en	 ander	 is	 afhankelijk	 van	 het	 type	 garen,	 stofeigenschappen	 en	 de	
gebruiksomstandigheden.	Men	 kan	de	duurzaamheid	 en	 eigenschap	 van	 een	 stof	
niet	 relateren	 aan	 zijn	 prijs.	 Zo	 zijn	 er	 dure	 stoffen	 en	 stoftypen	 die	 in	 dezelfde	
gebruiksomstandigheden	meer	slijtage	te	zien	geven	dan	goedkopere	meubelstoffen.	
Daarnaast	zijn	er	meubelstoffen	waarbij	in	het	gebruik	bepaalde	stofeigenschappen	
optreden	 b.v.	 pletten	 bij	 pool-	 en	 chenillestoffen;	 vervuilen	 en	 verkleuren	 bij	
cellulosevezels	(katoen,	linnen,	chenille,	etc.)	en	het	zogenaamde	pilling	effect.	Om	
eventuele	teleurstellingen	te	voorkomen	is	het	raadzaam	u	hierover	nader	te	laten	
informeren.

ONDERHOUD VAN MEUBELSTOFFEN
Bij	 het	 gebruik	 van	 uw	 fauteuil	 is	 het	 belangrijk	 dat	 u	 uw	 stoffering	 onderhoudt.	
Stoffen	 bekleding	 verschiet	 in	 het	 zonlicht	 en	 is	 gevoelig	 voor	 spelende	 kinderen,	
huisdieren	en	ruwe	jeanskleding	(N.B.	jeanskleding	kan	kleur	afgeven	en	veroorzaakt	
een	aanzienlijk	hogere	slijtage).

Regelmatig
Voor	 het	 bevorderen	 van	 de	 levensduur	 en	 het	 fris	 houden	 van	 de	 kleuren	 is	 een	
wekelijkse	stofzuigbeurt	en	zachtjes	naborstelen	bij	alle	stoffen	aan	 te	bevelen.	Bij	
poolstoffen	niet	tegen	de	pool	in	borstelen	en	gebruik	altijd	een	glad	mondstuk.	Daarna	
met	een	 in	water	gedompelde	en	goed	uitgewrongen	zeem	het	arm-	en	bovendeel	
rugleuning	afnemen	(verwijdert	ook	pluizen).

Eenmaal per jaar
Reinigen	 met	 een	 goed	 merk	 droogschuim	 en	 volg	 hierbij	 nauwkeurig	 de	
gebruiksaanwijzing	 op.	 Bij	 sterk	 vervuilde	 bekledingsstoffen	 een	 soda-oplossing	
toepassen	(het	is	raadzaam	om	hierbij	de	bekledingsstof	niet	al	té	vochtig	te	maken).

BEHANDELING VAN VLEKKEN
Op	alle	stofsoorten	de	gemorste	substantie	zo	snel	mogelijk	verwijderen	met	een	lepel;	
werk	vanaf	de	buitenrand	van	de	vlek	naar	binnen	toe.	Let	op	dat	u	de	substantie	niet	
in	het	weefsel	drukt;	vochtige	vlekken	daarna	droogdeppen	met	tissue,	niet	wrijven;	
vervolgens	de	vlek	behandelen	met	een	van	de	hieronder	genoemde	middelen	op	de	
wijze	zoals	in	de	vlekkentabel	is	aangegeven.	Herhaal	de	behandeling	3	tot	5	maal;	
zonodig	nabehandelen	met	lauw	sodawater	(5	eetlepels	op	1	liter	water),	droogdeppen,	
bevochtigen	met	witte	keukenazijn,	nogmaals	droogdeppen	en	nadrogen	met	de	föhn.	
Het	meubel	pas	weer	gebruiken	wanneer	dit	goed	droog	is.	Bij dierlijke vezels nooit 
alkalihoudende of scherpe middelen gebruiken; zij halen nl. de natuurlijke vetten, 
die vuilafstotend werken, van de vezel weg, waarna de stof dubbel zo snel weer 
vervuilt. 

Zelfgemaakt sopje
1	Deel	afwasmiddel	+	1	deel	soda	mengen	met	18	delen	water.	Dit	mengsel	opkloppen	
en	het	schuim	met	een	harde	stevig	uitgeknepen	kunststofspons	gelijkmatig	opbrengen	
(bij	poolweefsel	met	de	vleug	mee).
Na	 het	 opbrengen,	 1	 minuut	 laten	 inwerken	 en	 met	 schone	 witte	 katoenen	 doek	
verwijderen.	Vervolgens	de	vlek	behandelen	met	één	van	de	genoemde	middelen	op	
de	wijze	zoals	in	de	vlekkentabel	op	pagina	16	is	aangegeven.
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4.C. MEUBELLEDER

Leder	is	een	natuurproduct	met	een	aantal	specifieke	kenmerken,	zoals	nerftekening,	
huidplooien,	kleurnuances,	mestvlekken,	insektenbeten	en	genezen	littekens.	Dit	soort	
“beschadigingen”	zijn	 typerend	voor	een	natuurproduct,	wat	 leder	 is.	Afgezien	van	
het	feit	dat	het	praktisch	ondoenlijk	is	om	een	volkomen	gave	huid	voor	verwerking	 
te	 realiseren,	 is	 het	 bovendien	 een	 verloochening	 van	 het	 ideale	 natuurproduct.	
E.e.a.	 geeft	 juist	 leder	 daardoor	 haar	 typische	 eigenzinnige	 karakter.	 De	 huiden	 
met	 de	minst	 natuurlijke	 beschadigingen	 zijn	 veelal	 afkomstig	 uit	 het	 Alpengebied	
(Zuid-Duitsland/Oostenrijk).	Om	van	een	huid	meubelleer	te	maken	ondergaat	deze	
een	aantal	bewerkingen.

1 Looien
Looien	is	een	behandeling	om	de	huid	soepel	te	maken	en	om	bederf	te	voorkomen.	
Bij	plantaardig	looien	gebruikt	men	plantaardige	extracten;	bij	organisch	looien	zijn	
dit	oliën	van	waterdieren	en	bij	chroomlooien	worden	chroomzouten	verwerkt	(deze	
techniek	wordt	het	meeste	toegepast).
2 Splitten
Splitten	is	het	in	twee	lagen	splitsen	van	een	huid.	De	buitenlaag	(haar/nerfzijde)	levert	
het	meest	waardevolle	leder	op	en	wordt	verwerkt	tot	aniline,	tuig-	en	nubuckleder.	De	
splitzijde	(onderlaag)	wordt	gebruikt	voor	splitleder	of	suède.
3 Aniline kleuren
Hier	wordt	met	behulp	van	synthetische	kleurstoffen	het	leder	in	ronddraaiende	vaten	
op	kleur	gebracht,	net	zolang	tot	het	leder	door	en	door	gekleurd	is.
4 Finishen
Na	het	aniline-vatverven	wordt	de	huid,	meestal	uit	praktische	overwegingen,	van	een	
beschermlaag	voorzien.	Dit	noemt	men	ook	wel	finish,	onderhouds-,	sluit-,	of	laklaag.

LEDERSOORTEN
A. Anilineleder zonder beschermlaag
Dit	is	leder	waar	geen	beschermlaag	(finish)	op	is	aangebracht.	Daarom	is	anilineleder	
zonder	beschermlaag	in	het	gebruik	zeer	gevoelig	voor	zon,	vuil	en	vet.
B. Anilineleder met beschermlaag
Dit	leder	heeft	wel	de	bewerking	(finish)	als	onder	4	beschreven	ondergaan.
C. Semi-Anilineleder
Semi-anilineleder	 is	 leder	wat	 na	 het	 anilineverven	wordt	 voorzien	 van	 een	 dunne	
dekkende	verflaag	met	daarover	een	transparante	beschermlaag.
D. Handwish leder
Handwish	leder	is	een	semi-anilineleder	met	dezelfde	eigenschappen,	dit	leder	wordt	
echter	na	de	dekkende	verflaag	handmatig	uitgepoetst,	waarna	het	voorzien	wordt	
van	een	transparante	beschermlaag.

E. Gedekverfd leder
Gedekverfd	leder	is	leder	dat	wordt	voorzien	van	een	geheel	dekkende	verflaag	waarop	
een	transparante	beschermlaag	(finish)	 is	aangebracht.	De	nerftekening	en	andere	
markeringen	zijn	weinig	zichtbaar	en	worden	daarom	meestal	kunstmatig	geprent.

ONDERHOUD VAN MEUBELLEDER
De	 eigenschappen	 van	 lederen	 meubelen	 en	 het	 onderhoud	 daarvan	 worden	 in	
hoofdzaak	bepaald	door	het	al	dan	niet	aanwezig	zijn	van	een	beschermlaag	(finish).	 
Bij	 anilineleder	 zonder	 beschermlaag	 geeft	 een	 druppel	 water	 al	 onmiddellijk	 een	
donkere	vlek.	Ook	bij	gefinished	 leder	zal	b.v.	 transpiratie	op	den	duur	zijn	sporen	
achterlaten,	 evenals	 aceton	 en	 chemicaliën,	 welke	 vaak	 voorkomen	 in	 haartonics,	
nagellak,	e.d.	Was,	schoensmeer	e.d.	zijn	volstrekt	uit	den	boze	en	kunnen	ernstige	
gevolgen	 hebben	 evenals	 chemische	 schoonmaakmiddelen.	 Voorkom	 overmatig	
zonlicht	 op	 uw	 lederen	meubelen	 en	 een	 vochtigheidsgraad	 van	 ongeveer	 65%	 is	 
aan	 te	 bevelen.	 Kraken	 van	 leder	 kunt	 u	 tegengaan	 door	 op	 de	 raakvlakken	 wat	
talkpoeder	 te	 wrijven.	 Voorzichtig	 met	 scherpe	 voorwerpen,	 spelende	 kinderen	
(gespen,	ritssluitingen),	huisdieren,	zonlicht	en	ruwe	jeanskleding.

Regelmatig
Afstoffen	met	zachte	schone	doek.

Eenmaal per jaar
Afnemen	met	spons	en	zeem	(nergens	anders	voor	gebruiken),	de	zeem	bevochtigen	
met	onthard	warm	water	(kraanwater	geeft	op	den	duur	kalkafzetting)	voeden	met	
enkele	 druppels	 lederolie	 op	 vochtige	 doek	 en	met	 draaiende	 bewegingen	 wrijven	 
(5	druppels	lederolie	zijn	voldoende	voor	zitting	en	ruwe	rugleuning	van	de	fauteuil).

BEHANDELING VAN VLEKKEN
1.		Gemorste	substantie	zo	snel	mogelijk	verwijderen	met	lepel,	doek	of	tissue;	werk	
vanaf	de	buitenrand	van	de	vlek	naar	binnen	toe.

2.		Vlek	bevochtigen	met	één	van	de	op	pagina	16	in	de	tabel	aangegeven	middelen	op	
wijze	zoals	in	de	vlekkentabel	is	aangegeven.

3.		De	plaats	van	de	vlek	afnemen	met	spons	en	zeem.
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Het	verdient	de	aanbeveling	alle	genoemde	reinigingsmiddelen	eerst	op	een	
weinig	in	het	oog	vallende	plaats	uit	te	proberen.	Aceton,	trichloorethyleen	
en	tolueen	kunnen	het	materiaal	onder	de	bekleding,	alsmede	de	bekleding	

vervaardigd	uit	synthetische	vezels	aantasten;	ook	zijn	niet	alle	kleurstoffen	bestand	
tegen	 deze	 reinigingsmiddelen.	 Reinigings-	 en	 schoonmaakmiddelen	 altijd	 buiten	
bereik	van	kinderen	houden!

4.D. VLEKKENTABEL

•  Niet gebruiken bij schuimrubber (latex)
••  Bedwelmend – raam openzetten
•••  Brandgevaarlijk – bedwelmend – raam openzetten
A  Lauw water met afwasmiddel (1 eetlepel op 1 liter)
B  Lauw water met zout (50 gram op 1 liter)
C Alcohol (70%), aanbrengen met een wattenstaafje
D  Terpentine (geen terpentijn, niet gebruiken bij schuimrubber, latex), aanbrengen met 

een wattenstaafje
E Wasbenzine (brandgevaarlijk), aanbrengen met een wattenstaafje 
F  Aceton (of remover)
G  Trichloorethyleen*
H  Witte keukenazijn
I  Tolueen
J  Lauwe keukenazijn, opbrengen met schone witte katoenen doek 

                            STOF                          LEER
VLEKKEN VAN  VERSE VLEK  OUDE VLEK  VERSE VLEK  OUDE VLEK
ijs  A  A  A  A
drop/zuurtjes/chocola  A  A  C ••  C ••
alcoholische dranken  A  C ••  -  A
frisdranken  A  A  -  A
warme dranken  A  A  -  A
zweet/bloed  A  A  -  A
braaksel  A  A  A  A
urine  B  B  A  B
saus/ketchup  D •  A  A  A
vlees/jus/boter  D •  D •  E •••  D •
olie/kaas  D •  D •  E •••  D •
slasaus/mayonaise  H  H  J  J
mosterd  H  H  J  J
nagellak  C ••  F ••  C ••  C ••
lippenstift/parfum  C ••  F ••  C ••  C ••
make-up  A  A  A  A
mascara  D •  D •  D •  D •
vulpen  A  A  A  A
balpen/viltstift  C ••  C ••  C ••  C ••
olieverf  D •  D •  D •  D •
latex (muur) verf  A  D •  A  C ••
textiellijm  D •  G •••  A  E •••
hobbylijm  F ••  F ••  C ••  -
kit  I ••  I ••  D •  D •
fotolijm  E •••  E •••  E •••  E •••
polystyreen lijm  G •••  G •••  -  E •••
P.V.C. lijm  F ••  F ••  D •  -
houtlijm, contactlijm  A  A  A  A
Arabische gom  A  A  A  A
bijenwas  D •  D •  E •••  D •
meubelwas/ meubelolie  D •  D •  E •••  D •
schoensmeer  F ••  F ••  D •  D •
smeervet/olie  D •  D •  E •••  D •
kaarsvet (verwijder met
strijkijzer, “wol” stand)   D •   D •

BRON: vlekkentabel CBM
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5.  Fitform 10 jaar Garantie Waarborg

Sinds 1 augustus 2011 ontvangt iedere originele koper (eindgebruiker) 
van een nieuwe Fitform-fauteuil het Fitform Garantie Waarborg.

Fitform-fauteuils worden vervaardigd onder de hoogste kwaliteits-
normen en hebben derhalve een lange levensduur. Mocht er onverhoopt 
een mankement ontstaan aan uw Fitform-fauteuil, dan biedt fabrikant 
Wellco u een uitstekende garantie aan middels het Fitform Garantie 
Waarborg. Daarbij zorgt Wellco ervoor dat het eventuele mankement 
snel en vakkundig wordt gerepareerd door gebruikmaking van haar eigen 
servicedienst (Nederland, België, Duitsland, Zwitserland). 
Dankzij het Fitform Garantie Waarborg, kunt u gegarandeerd lange tijd probleemloos 
genieten van uw Fitform-fauteuil!
 
Toepassing Fitform Garantie Waarborg 
Het	Fitform	Garantie	Waarborg	is	alleen	van	toepassing	in	de	navolgende	situaties:
-		U	bent	eigenaar	en	eerste	eindgebruiker	van	het	product	
-		U	heeft	een	‘’nieuwe’’	Fitform-fauteuil	aangeschaft	bij	een	geautoriseerde	Fitform-
dealer	(www.fitform.nl)
-		U	 heeft	 uw	 Fitform	 Garantie	 Waarborg	 certificaat	 ingevuld	 en	 het	 Fitform	 deel	 
aan	 ons	 geretourneerd	 of	 u	 heeft	 zich	 geregistreerd	 voor	 garantie	 op	 
www.fitform.nl/service-en-garantie/garantieregistratie.	

Inhoud Fitform Garantie Waarborg
Het	Fitform	Garantie	Waarborg	houdt	 in	dat	wanneer	Wellco	 ingevolge	een	terecht	
beroep	 op	 de	 garantiebepalingen	 een	 reparatie	moet	 uitvoeren,	 zij	 afhankelijk	 van	
de	 tijd	 tussen	 aankoop	 en	mankement,	 aan	 u	 de	 navolgende	 procentuele	 bijdrage	
berekent	van	de	kosten	van	reparatie.

Gehele constructie en verstelmechaniek: 10 jaar garantie
0-5	jaar	 geen	bijdrage	koper
5-7	jaar	 25%	bijdrage	koper
7-10	jaar	 50%	bijdrage	koper

Electronische onderdelen en vulmaterialen: 7 jaar garantie
0-5	jaar	 geen	bijdrage	koper
5-7	jaar	 75%	bijdrage	koper

Opties/Accessoires: 5 jaar garantie
0-5	jaar	 geen	bijdrage	koper

Bekleding:  5 jaar garantie
0-3	jaar	 geen	bijdrage	koper
3-5	jaar	 50%	bijdrage	koper

Accu:  3 jaar garantie
0-2	jaar	 geen	bijdrage	koper
2-3	jaar	 50%	bijdrage	koper

Tweede gebruiker / eigenaar
Een	 tweede	 of	 navolgende	 gebruiker/eigenaar	 van	 een	 Fitform-fauteuil	 kan	 in	
beginsel	geen	beroep	doen	op	het	Fitform	Garantie	Waarborg.	In	dat	geval	geldt	een	
basisgarantie	op	het	gehele	product	van	2	jaar	binnen	de	max.	termijn	van	10	jaar.	

Indien	u	als	tweede	of	navolgende	gebruiker/eigenaar	toch	in	aanmerking	wilt	komen	
voor	het	Fitform	Garantie	Waarborg,	kunt	u	de	door	u	aangeschafte	Fitform-fauteuil	
door	ons	laten	keuren.	

Aanspraak op garantie
De	garantietermijn	geldt	altijd	vanaf	de	datum	van	aankoop	door	de	leverancier	van	
eerste	 gebruiker/eigenaar	 en	 geldt	 uitdrukkelijk	 voor	 een	 product	 dat	 op	 normale	
wijze	is	gebruikt.

De onderstaande aanspraken op garantie worden door Wellco niet erkend:

-		Als	door	koper	bij	het	gebruik	van	de	zaken	de	fabrieksvoorschriften	en/of	de	bij	het	
product	gevoegde	schriftelijke	gebruiksaanwijzingen	en/of	de	instructies	van	Wellco	
niet	zijn	opgevolgd.

-		Als	 het	 geleverde	 voor	 andere	 dan	 de	 normale	 gebruikelijke	 doeleinden	 wordt	
gebruikt	 dan	wel	 op	 onoordeelkundige	wijze	wordt	 behandeld,	 gebruikt,	 bewerkt	
of	 onderhouden	 (voorbeelden	 van	 onoordeelkundig	wijze	 behandelen,	 gebruiken,	
bewerken	 of	 onderhouden	 zijn:	 vuilafstotende	 middelen	 aanbrengen	 zonder	
schriftelijke	 toestemming	 van	Wellco,	 foutief	 onderhoud	 plegen,	 wijziging	 aan	 de	
zaken	aanbrengen,	onjuiste	wijze	van	transporteren).

-		Wanneer	 wijzigingen	 zijn	 aangebracht	 op	 de	 fauteuils	 door	 derden	 en	
onoordeelkundige	 reparaties	 uitgevoerd	 door	 derden,	 beide	 zonder	 nadrukkelijk	
schriftelijke	toestemming	van	Wellco.	

-		Bij	normale	slijtage,	beschadigingen	of	rimpelen	van	bekledingsstoffen	en/of	leder	
op	rug	en/of	zitting.
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-		Reclamaties	 die	 verband	 houden	 met	 natuurlijke	 kenmerken	 van	 leder,	 zoals	
insectenbeten,	littekens	en	kleurnuances	vormen	geen	grond	voor	reclamaties.

-		Eventuele	schade	die	mogelijkerwijs	voortvloeit	uit	het	zelf	verrichten	van	montage	
werkzaamheden	aan	een	Fitform-fauteuil.

-		Op	leder	en	bekledingstoffen	die	niet	tot	de	Fitform	collectie	behoren,	de	zogenaamde	
‘’ingezonden	materialen’’.

-		Indirecte	 schades	die	het	gevolg	 zijn	 van	een	eventueel	 defect,	 voortvloeiend	uit	
inkomstenderving	e.d.	zijn	uitgesloten	van	garantie.

-		Uitgesloten	 van	 garantie	 zijn	 tevens	 zaken	 die	 zijn	 veroorzaakt	 door	 onheil	 van	
buitenaf	zoals	bijvoorbeeld	val-	en	stootschade,	brand-,	storm-	en	waterschade.	

Invulling garantie
Garantie	 wordt	 slechts	 verleend	 als	 het	 serienummer	 van	 het	 product	 nog	 goed	
zichtbaar	is	op	het	product.	Wellco	kan	ervoor	kiezen	om	de	zaak	te	vervangen	indien	
herstel	op	bezwaren	stuit.	De	koper	heeft	slechts	recht	op	vervanging	indien	herstel	
van	de	zaak	niet	mogelijk	is.

De	garantie	op	mechaniek	en	motoren	wordt	door	ons	ingevuld	door	middel	van	een	
eigen	Fitform	servicedienst	die	doorgaans	bij	 u	 thuis	een	onverhoopte	storing	kan	
verhelpen.

Bij	 een	 beroep	 op	 de	 garantie	 op	 schuimonderdelen,	 bekledingsstof	 en	 opties/
accessoires,	wordt	afhankelijk	van	de	inhoudelijke	situatie	bekeken	of	dit	in	de	fabriek	
in	Best	dient	te	gebeuren.	

Ieder	beroep	op	garantie	dient	via	de	winkelier	waar	u	de	fauteuil	heeft	aangeschaft	bij	
ons	gemeld	te	worden	per	telefoon	(088-3388100)	of	per	e-mail	(service@wellco.nl).

Om	aan	serviceaanvragen	te	kunnen	voldoen,	dient	het	product	zich	binnen	het	land	
te	bevinden	waar	het	product	is	gekocht.

Naast	 de	 in	 deze	 garantievoorwaarden	 toegekende	 rechten	 en	 vorderingen	gelden	
voor	koper	onverminderd	de	(overige)	rechten	en	vorderingen	die	de	wet	hem	toekent.

6.  Word Fitform ambassadeur  
en ontvang allerlei leuke extra’s!

Geniet	u	ook	zo	van	het	zitcomfort	in	uw	eigen	op	maat	gemaakte	Fitform-fauteuil?	 
En	gunt	u	dat	ook	uw	familieleden,	vrienden	en	kennissen?	

Wilt u nog meer mensen enthousiasmeren voor een Fitform-fauteuil? Word dan 
Fitform ambassadeur en ontvang een leuke attentie. 

Wat doet een Fitform ambassadeur? 
Een	 Fitform	 ambassadeur	 vertelt	 in	 zijn	 of	 haar	 omgeving	 over	 de	 ervaringen	 met	
de	 Fitform-fauteuil.	 U	 ontvangt	 dan	 van	 ons	 Fitform	 informatieboekjes	 die	 u	 aan	 
geïnteresseerden	 kunt	 overhandigen.	 Zodra	 iemand	 op	 uw	 aanbevelen	 een	 stoel	 
aanschaft	 en	 u	 stelt	 ons	 hiervan	 op	 de	 hoogte,	 ontvangt	 u	 van	 ons	 als	 dank	 een	 
VVV	 bon	 van	 €	 75,-.	 Hoe	meer	 VVV	 bonnen	 u	 verzamelt,	 hoe	meer	 u	 terugverdient	 
van	uw	aankoopbedrag!
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Vul deze coupon in en stuur deze in een envelop naar: Wellco International BV, 
Antwoordnummer 10014, 5680 VB Best. Een postzegel is niet nodig.

O		Ik	word	graag	Fitform	ambassadeur	en	ontvang	graag	meer	informatie.

O			Ik	ontvang	graag	meer	informatie	over	het	Fitform	ambassadeursschap,	 
zodat	ik	daarna	kan	besluiten	of	ik	wel	of	geen	Fitform	ambassadeur	wil	worden.

Mijn	naam:		

Mijn	adres:		

Mijn	telefoonnummer:	

Mijn	e-mail	adres:		

Uiteraard	zijn	er	geen	enkele	kosten	verbonden	aan	het	Fitform	ambassadeurschap	en	
is	het	geen	enkel	probleem,	als	om	wat	voor	reden	dan	ook,	geen	Fitform-fauteuil	op	
uw	aanbevelen	gekocht	wordt.

Wanneer	u	Fitform	ambassadeur	wordt,	krijgt	u	ook	een	inlogcode,	waarmee	u	toegang	
krijgt	tot	het	speciale	ambassadeursgedeelte	op	onze	website.	Daar	staan	relevante	
nieuwtjes	over	Fitform-fauteuils	en	kunt	u	meedenken	over	nieuwe	ontwikkelingen	van	
Fitform.	

Wilt	u	de	mensen	in	uw	omgeving	adviseren	en	hen	helpen	te	genieten	van	hetzelfde	
comfort	als	u	zelf	dagelijks	ervaart?	Vul dan de onderstaande coupon in en stuur 
deze naar ons toe.

C    O    U    P    O    N
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Fitform	is	een	merk	van	
Wellco	International	BV
Postbus	247
5680	AE	Best

Tel.:	+31	(0)499	-	33	88	88
www.fitform.nl

Dit	product	is	vervaardigd	in	een	
bedrijf	dat	is	gecertificeerd	met	het	
Nationaal	Keurmerk	Hulpmiddelen.																									
www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl 

Fitform-fauteuils	beschikken	
over	het	AGR	Keurmerk	voor	
rugvriendelijke	producten.	
www.agr-ev.de 
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