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NL
Deze productinformatie vormt een belangrijk  
onderdeel van het koopcontract. Lees dit document  
aandachtig door en bewaar het.
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gefeliciteerd u met de aankoop van een kwa-

liteitsproduct van Stiegelmeyer. Hartelijk dank 

voor het vertrouwen in ons en  onze producten. 

Dit kwalitatief hoogwaardige bed is een in-

vestering in uw gezondheid en levenskwaliteit. 

Wij willen dat u veel genoegen zult hebben van 

uw bed en geven u daarom in deze brochure 

uitgebreid informatie over de product- en 

materiaaleigenschappen. Daarbij horen ook 

de planning, het opmeten van de ruimte en 

productveranderingen door dagelijks gebruik, 

licht, zon en binnenklimaat. Bovendien vind u 

belangrijke tips voor reiniging en onderhoud. 

Als u deze gebruiks-, reinigings- en onder-

houdsaanwijzingen voor en na de aankoop 

in acht neemt en het bed op de juiste manier 

gebruikt, garanderen wij dat u jarenlang plezier 

zult beleven aan ons product.

Door het dagelijkse gebruik hebben ge-

stoffeerde bedden naast de invloed van de 

omgeving vooral te maken met voortdurende 

verontreiniging door stof en contact. Daarom 

is een regelmatig onderhoud van uw meubels 

belangrijk om de gebruikswaarde in stand 

te houden. Bij lichte kleuren is de zichtbare 

verontreiniging groter dan bij donkere kleu-

ren. Het verdient aanbeveling de bekleding 

afhankelijk van de intensiteit van het gebruik 

regelmatig te reinigen, bijvoorbeeld door 

wassen, vochtig afnemen of afzuigen met een 

geschikte zuigmond. Het verwijderen van 

vlekken kunt u principieel beter aan een vak-

man overlaten. Als u het desondanks zelf wilt 

proberen, raden wij aan het reinigingsmiddel 

eerst op een niet-zichtbare plek te testen. 

Let op: door wrijving kan de oppervlakte van 

de stof veranderen. Dep vochtige vlekken 

eerst met een goed absorberende doek of 

met keukenrol af. Het binnenklimaat speelt 

een belangrijke rol voor het behoud van 

onze meubels. Te droge lucht leidt tot lastige 

elektrostatische oplading. Is het daarentegen 

te warm en vochtig, kan dit tot vochtvlekken 

en schimmel op meubels en muren leiden. 

Daarom wordt voor binnenruimtes een 

gemiddelde jaartemperatuur van 18-21 °C en 

een relatieve luchtvochtigheid van 40-55 % 

aanbevolen. Slaapkamers horen koel en 

verduisterbaar te zijn.

Als u een nieuwe woning betrekt, zorg er dan 

voor dat deze voldoende droog is. Vochtige 

muren leiden niet zelden tot schade aan 

meubels. Vraag van de aannemer een schrif-

telijke bevestiging dat uw nieuwe woning 

volledig klaar is voor inrichting en gebruik.

Omgevings-invloeden en dagelijks gebruik

De beddencollectie suite eMotion is ont-

wikkeld voor algemeen woongebruik. Ze 

is principieel niet geschikt voor gebruik 

buitenshuis. Bij gebruik in instellingen moet 

worden vastgesteld of wordt voldaan aan 

de specifieke vereisten van de instelling. 

Hieronder vindt u in alfabetische volgorde 

de belangrijkste gebruiks-, reinigings-, en 

onderhoudsaanwijzingen evenals informatie 

over de typische product- en materiaalei-

genschappen die u bij de omgang met uw 

comfortbed in acht moet nemen.

Zo gebruikt u het bed op de juiste manier

Beste klant,
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Afdrukken
Als meubels met poten of sokkels op tapijten, parket, zeil etc. staan, ver-

oorzaken ze zichtbare afdrukken. Deze afdrukken zijn niet te voorkomen 

en worden ook wel »materiaalgebonden eigenschappen« genoemd. Als 

daarentegen afdrukken op meubels ontstaan door externe invloeden, zoals 

vallende voorwerpen of stoten met de stofzuiger, zijn dit »gebruikseigen-

schappen« of »gebruikssporen«. Deze kunnen door een voorzichtige omgang 

met het meubel natuurlijk geheel worden voorkomen. Afdrukken kunnen ook 

tot schijnvlekken leiden. 

" Zie voor meer informatie Shading/pletten  

Afgeven (niet-kleurechte stoffen)
Lichte bekleding van textiel of leer neemt de kleur van »niet-kleurechte« 

kleding zoals spijkerbroeken of T-shirts over. Dergelijke kledingstukken 

zijn vaak van lage kwaliteit. Als de aanraking met niet-kleurechte stoffen 

de oorzaak voor de verkleuring van uw meubelstuk is, kan dit niet worden 

gereclameerd.

Afhaalmeubels
" Zie Transport, zelfafhaling, zelfmontage

Afstandsbediening
Door middel van een afstandsbediening kan het bed in verschillende 

hoogtes en ligposities worden gezet. Tweepersoonsbedden beschikken 

over twee afstandsbedieningen, ieder aan een kant van het bed. Een uitge-

breide omschrijving en bedieningshandleiding van de afstandsbediening 

vindt u in de handleiding van het bed. Neem ook de aanwijzingen van de 

fabrikant met betrekking tot onderhoud en reserveonderdelen in acht.

" Zie ook Reserve- en slijtdelen

Bedden algemeen
Als u er op de juiste manier mee omgaat, kunt u lange tijd plezier hebben 

van uw bed. Houd daarbij rekening met belangrijke punten in dit document 

en in de handleiding, zoals toegestaan gewicht, binnenklimaat, regelmatig 

luchten, hygiëne en levensduur van de matras. Bedden moeten altijd wa-

terpas en recht staan, anders kan dit bij belasting tot schade aan het frame 

leiden. Springen op de matras of op het ledikant is niet alleen gevaarlijk, het 

bed suite eMotion kan daardoor ook aanzienlijk beschadigd raken. 

De belastbaarheid van het bed overstijgt de aanbevelingen van de veilig-

heidsnorm DIN EN 120520. Desondanks kan het bed beter niet door personen 

zwaarder dan 140 kg worden gebruikt. Het ligvlak van het bed kan individueel 

worden aangepast (zweeffunctie). Zet geen voorwerpen onder het ligvlak om 

schade te voorkomen. 

" Zie ook Hoofdbord en Bedframe

Bedframe
Het bed is zo geconstrueerd dat een voldoende luchtcirculatie tussen matras en 

bedframe wordt gegarandeerd. Er mogen geen voorwerpen onder het bedframe 

worden opgeborgen of neergezet, omdat dit tot botsingen en materiële schade 

kan leiden. Ook om geur- en schimmelvorming te voorkomen moet de ruimte 

onder het bedframe worden vrijgehouden. Op het beklede bedframe mag niet 

worden gesprongen.

Beklede bedden
Zorg ervoor dat uw beklede bed niet met zware voorwerpen wordt belast en er niet 

op wordt gesprongen. Zachte bekleding en gevulde kussens kunnen bij intensief 

gebruik ietwat vervormen. Wij raden aan de bekleding afhankelijk van de intensiteit 

van het gebruik, eventueel ook dagelijks, glad te strijken en op te kloppen (hoofd-

kusseneffect). Neem voor beklede meubelonderdelen de specifieke materiaaleigen-

schappen van het soort bekleding (stof, leer, kunstleer) evenals de bijbehorende 

aanwijzingen voor reiniging en onderhoud in acht.

Belastbaarheid
De belastbaarheid van bed en matras is beperkt, ze mogen niet worden overbelast. 

Houd de door de ons aangegeven maximale belastingsgrenzen (handleiding) aan 

en laat u hierover adviseren. Voor de belastbaarheid van het bed is het belangrijk 
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Edat het bed stevig staat. Een oneffen vloer kan bij belasting van het bed tot knar-

sende geluiden leiden en de verbindingselementen kunnen los komen te zitten.

" Zie ook Plaatsingslocatie

Bescherming van de vloer
De koper is verantwoordelijk voor de bescherming van de vloer tegen krassen en 

slijtage. Af fabriek zijn de poten van het bed voorzien van rubberen hoezen om 

krassen op de vloer te voorkomen. Desondanks kan niet worden gegarandeerd 

dat bij vloerbedekking zoals parket, vloerplanken, pvc, tegels of tapijten geen af-

drukken of kleurafwijkingen optreden. Deze verschijnselen zijn materiaalgebonden 

eigenschappen en vallen derhalve niet onder de garantie. 

" Zie ook Plaatsingslocatie of Opmeten, opzetten en plaatsen

Binnenklimaat
" Zie Luchtvochtigheid

 

Correct gebruik
Uw comfortbed is alleen bedoeld voor gebruik in algemene woonsituaties. Andere 

toepassingen, bijvoorbeeld in bedrijven/instellingen of buitenshuis, kunnen tot 

schade aan het bed leiden. Bij orders voor gebruik in bedrijven of instellingen 

moeten de specifieke vereisten (hygiëne, technische productvereisten) voor afslui-

ten van het koopcontract worden aangegeven en gedefinieerd.

Elektronische apparatuur en elektrische  
componenten
Voor de juiste omgang met elektronische onderdelen gelden op de eerste plaats de 

aanwijzingen van de fabrikant in de handleiding. Daar vindt u tevens informatie over 

de garantievoorwaarden en welke reserveonderdelen indien nodig mogen worden 

gebruikt. Lampen, afstandsbedieningen of batterijen die niet voldoen aan de aanbe-

velingen van de fabrikant kunnen bijvoorbeeld leiden tot warmte-  

of hittevorming en gevolgschade veroorzaken. 

Voorkom vocht in binnenruimten, omdat dit de slijtage van elektronische apparatuur 

en elektrische componenten versnelt.

Neem bij storing of defecten contact op met uw vakhandelaar. Meer informatie over 

de omgang met de bedcomponenten zoals leeslamp, afstandsbediening of Motion-

Guide® vindt u in de handleiding. 

Elektrostatische oplading
Vooral in de koude tijd van het jaar kan in woonruimten elektrostatische oplading 

optreden. Synthetische materialen in tapijten en meubelbekleding bevorderen dit 

effect. Elektrostatische oplading is een natuurlijk fenomeen dat kan worden voorko-

men door een evenwichtig binnenklimaat. Vaak helpt het al als u de ruimtes regel-

matig lucht of de bekleding en tapijten iets vochtig maakt (met doek of sproeier). 

Daarnaast zijn in de speciaalzaak verkrijgbare antistatische sprays, luchtbevochti-

gers en natuurlijke planten een oplossing.

Fogging, sluiervorming
Fogging c.q. sluiervorming op plafonds, wanden en delen van het interieur komt 

vaak voor na het leggen van vloerbedekking en renovatie- of schilderwerkzaamhe-

den. De roetachtige sluiers kunnen binnen dagen of weken in vorm van vlekken tot 

en met vervuiling van grote oppervlakken optreden. Ook tapijten, structuurbehang 

en kunststof oppervlakken kunnen fogging veroorzaken. Er ontstaan semi-vluchtige 

organische verbindingen, zogenaamde »SVOC's« die worden afgegeven aan de 

lucht binnen een ruimte. Deze microscopisch kleine deeltjes verdichten zich in de 

lucht en zetten zich voornamelijk af boven radiatoren, in vitrage en gordijnen, op 

raamkozijnen, kunststof oppervlakken en elektrische apparatuur evenals aan de 

binnenkant van buitenmuren. Meubelstukken als bedden, bankstellen, tafels enz. 

zijn maar uiterst zelden de oorzaak van fogging. Tips over de verwijdering van deze 

vieze aanslag vindt u op de website van het Duitse federale bureau voor Milieuza-

ken onder het trefwoord »Fogging-Effekt«.
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Functionele delen
De belastbaarheid van de functionele delen is beperkt. Meestal ligt deze ongeveer 

tussen 20 kg en maximaal 35 kg. De functionele delen van het bed, zoals hoofd-, 

rug-, dij- en kuitsteun mogen daarom in verstelde toestand niet met het volledige 

lichaamsgewicht worden belast. Bovendien mag bij het verplaatsen van het meu-

belstuk niet aan deze onderdelen worden getrokken of geduwd. De productinfor-

matie m.b.t. de maximale belastbaarheidsgrenzen en een correcte behandeling 

moeten te allen tijde in acht worden genomen.

Garantie 
Het bed en de matras vallen onder de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf leverda-

tum. Daarnaast geeft de fabrikant 5 jaar garantie op de matras en 10 jaar garantie 

op het ledikant. Zowel de wettelijke als de fabrieksgarantie gelden voor de kosten 

voor reserveonderdelen en/of reparaties van gebreken die zijn veroorzaakt door 

materiaal- of productiefouten.

" Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de handleiding  

Gevoeligheid
Lichte en effen bekledingen zijn principieel gevoeliger voor vuil. Als uw bed of de 

toebehoren met lichte stoffen of leer zijn bekleed, zorg er dan voor dat u eventu-

eel optredende vlekken zo snel mogelijk verwijdert, voor deze kunnen indrogen. 

Gebruik hiervoor een vezelvrije, schone doek (vochtig, niet druipnat) en reinig met 

gedestilleerd, lauwwarm water het hele oppervlak van naad tot naad.

" Zie ook de aanwijzingen voor Vlekverwijdering

Schade die is ontstaan door verkeerd reinigen of wassen wordt niet door de  

garantie gedekt.

Geluiden, knarsen  
" Zie Opmeten, opzetten, monteren en Opstellingslocatie en Belastbaarheid

Gereedschap
Gebruik uitsluitend de door de fabrikant voorgeschreven gereedschappen en  

materialen en raadpleeg bij twijfel uw meubelspeciaalzaak.

" Raadpleeg ook het hoofdstuk „Gereedschap“ in de montagehandleiding  

Geur
Nieuwe producten, in het bijzonder kleding en meubels, vertonen in het begin een 

karakteristieke geur. Deze geur behoort tot de materiaalgebonden eigenschap-

pen en is derhalve geen reden voor reclamatie. Afhankelijk van het materiaal en 

het productieproces neemt de geur binnen de eerste weken en maanden af en 

verdwijnt ten slotte in het geheel. U kunt dit proces versnellen door regelmatig te 

luchten en te zorgen voor een voor mens en meubilair aangenaam binnenklimaat 

(temperatuur van 18-21 °C bij 40-50 % relatieve luchtvochtigheid). Daarnaast 

kunt u uw meubelstuk behandelen met geurneutraliserende middelen of vochtig 

afnemen. Let er daarbij echter op dat de gebruikte middelen geen zuurhoudende 

stoffen mogen bevatten.

Houd er rekening mee dat meubels van bepaalde natuurlijke materialen (bijv. leer) 

altijd een lichte karakteristieke geur zullen behouden. De tolerantieniveaus en 

grenswaarden voor geuren zijn exact vastgelegd in de keur- en controlebepalin-

gen voor meubels RAL GZ 430.

Golf- en kuilvorming  
(plooivorming)
Volgens RAL GZ 430: »Een golf is 

een van het oorspronkelijke bekle-

dingsoppervlak afwijkende vervor-

ming. Een plooi is een golf met een 

knik.« Tot op zekere hoogte kunnen 

golf- en kuilvorming worden getole-

reerd. Meetmethoden en toleranties 

zijn gedefinieerd in RAL GZ 430.

Matrassen:
Uw matras bestaat uit flexibel, elas-

tisch materiaal. Afwijkingen in lengte, 

breedte en hoogte liggen daarom in 

de lijn van verwachting. Naarmate u 

hem langer gebruikt gaat de matras 

zich aanpassen aan uw lichaam. 

Daardoor kan hij een lichte kuil verto-

nen. Tot 15 % van de hoogte van de 

matras zijn daarbij normaal. Bovendien kan een lichte golving van de hoes optre-

den. Afhankelijk van de soort hoes, het lichaamsgewicht en de hoeveelheid warmte 

en vocht kan dit effect meer of minder sterk optreden. Door regelmatig luchten en 

straktrekken kan de vorming van golven, plooien, kuilen of putten worden beperkt.

Als de ligvlakken van het bed zijn versteld, leidt dit afhankelijk van de positie onver-

mijdelijk tot golf- c.q. plooivorming van de matrasbekleding. Dit is een materiaalge-

bonden eigenschap en dus geen reden voor reclamatie.

Ledikant:
Als u vaak op een bepaalde plek (»favoriete plekje«) zit, leidt dit door de intensiteit 

van het gebruik tot een verandering in de hardheid en het uiterlijk van het meubel. 

Bovendien kan de bekleding, afhankelijk van de soort stof, op deze plek er anders 

uit gaan zien.
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H Hoofdbord en bedframe
Het hoofdbord en frame van het bed zijn design-onderdelen. Hun belastbaar-

heid kan niet worden vergeleken met de gestoffeerde rugdelen van bijvoorbeeld 

een bankstel. Daarom mag u er niet op gaan zitten of staan. Het hoofdbord 

heeft daarnaast een stabiliserende functie. Trek of schuif het bed nooit vanuit 

het hoofdbord. Verplaats het bed uitsluitend met een aantal personen dat in 

overeenstemming is met het gewicht en de afmetingen van het bed evenals de 

aard van de bodem. Bovendien wijzen wij u er met klem op dat het verschuiven 

van het bed kan leiden tot schade aan de vloer en daarom zoveel mogelijk moet 

worden vermeden.

Houten plaatmateriaal
Het gebruik van houten plaatmateriaal in plaats van massief hout betekent niet 

perse een kwaliteitsvermindering van de meubels. Het gaat om de kwaliteit en de 

verwerking van het gebruikte materiaal. De beproefde spaanplaten, MDF-platen 

(middeldichte vezelplaten), multi- of triplex en meubelplaten zijn goed bestand 

tegen temperatuurschommelingen, uiterst stabiel en veelzijdig. Wetenschappe-

lijke instituten controleren of de in EU-richtlijnen vastgelegde grenswaarden voor 

gezondheidsschadelijke stoffen worden aangehouden. Bovendien bespaart het 

gebruik van deze materialen onze natuurlijke grondstoffen.

Kleurafwijkingen
Door industriële productietoleranties kunnen kleine afwijkingen tussen het model 

in de showroom of het materiaal in de staalboeken en het geleverde of nabe-

stelde product niet worden voorkomen. Kleurnuance, vlam, structuur en patroon 
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Handleidingen
Gebruiksaanwijzingen, montage-, reinigings- en onderhoudshandleidingen even-

als algemene productinformatie maken deel uit van het koopcontract. Ze bevatten 

belangrijke informatie en moeten te allen tijde in acht worden genomen.

Huisdieren
Er bestaat geen materiaal dat bestand is tegen de nagels, tanden en snavels van 

huisdieren. Daarom dient de houder van het dier in dit opzicht toezicht te houden 

op zijn huisdier. Is de schade eenmaal ontstaan, is een nieuwe bekleding vaak 

de enige oplossing. Ook het verwijderen van dierenharen van meubels is meestal 

moeilijk. Huisdieren die buiten komen, zoals honden en katten, nemen bovendien 

vuil van de straat mee naar binnen en kunnen uit hygiënisch oogpunt derhalve 

beter uit de buurt van tapijten, beklede meubels en bedden worden gehouden. 

Deskundigen geven tips (bijvoorbeeld op internetforums onder het zoekbegrip 

»huisdieren en meubels«) hoe dit veelvoorkomende probleem kan worden opge-

lost en uw interieur tegen aanzienlijke schade kan worden beschermd. Uiteraard 

kunt u dergelijke gebruikssporen ook gewoon met gelatenheid accepteren en uw 

huisdier zijn gang laten gaan.

Hoezen en afneembare bekleding
Let bij hoezen en andere afneembare bekleding altijd op de samenstelling van 

de stof en de bijbehorende reinigingsvoorschriften. Hierin is aangegeven of 

het betreffende textiel wasbaar is of dat het uitsluitend chemisch mag worden 

gereinigd, welke watertemperatuur en welke reinigingsmiddelen mogen worden 

gebruikt enz. Een verkeerde reiniging kan de stof beschadigen en dusdanig 

vervormen dat deze daarna niet meer kan worden gebruikt.
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kunnen slechts bij benadering en niet 100 % worden bereikt. Dat geldt voor alle 

natuurlijke materialen zoals textiel of leer. Een absolute kleurgarantie kan om 

technische redenen niet worden gegarandeerd. Afwijkingen van staalkleuren zijn 

derhalve geen reden voor reclamatie of omruiling.

Kleurmigratie
Kleurmigratie, ook afverven of kleuroverdracht genoemd, komt voor als donke-

re of gekleurde stoffen met lichte stoffen of leer worden gecombineerd. Ook bij 

kleding komt dit fenomeen voor. Bij suède of microvezels kunnen dit ook lichte 

slijpstofsporen zijn. In dat geval is dit vaak te verhelpen door voorzichtig afzuigen 

of vochtig afvegen (bij textiel wassen). Lichte verkleuringen zijn materiaalgebonden. 

Hinderlijke verkleuringen op ander textiel mag echter niet voorkomen.

Klittenband afdekkingen
Het onderstel en de rugleuning van het bed zijn voorzien van  afdekkingen om de 

aandrijvingstechniek, kabels en andere componenten aan het zicht te onttrekken. 

Als u deze afdekking wilt verwijderen, zorg er dan voor dat het klittenband niet 

verontreinigd raakt. Stof, pluizen en andere verontreinigingen belemmeren de 

functionaliteit van het klittenband.

Kunstleer (namaakleer)
Voor het comfortbed suite eMotion gebruiken wij geselecteerd, hoogwaardig 

kunstleer dat in verschillende kleurvarianten verkrijgbaar is. Kunstleer reageert vaak 

erg gevoelig op bepaalde reinigende en verzorgende substanties (bijv. leerpoets). 

Daarom raden wij u aan deskundig advies in te winnen en de aanwijzingen van de 

fabrikant met betrekking tot de geschikte reinigingsmiddelen in acht te nemen.

Leer 
Belangrijk: 
houd er rekening mee dat ook leer door sterke blootstelling aan licht, vooral zon-

licht, verbleekt. Als het leer zich langdurig in de buurt van ingeschakelde radia-

toren bevindt, droogt het uit, wordt poreus en broos. - Zie ook Algemene aanwij-

zingen en Binnenklimaat Afhankelijk van de soort en kwaliteit van het leer evenals 

de intensiteit van het gebruik moet leer regelmatig worden gereinigd en onder-

houden. Schakel bij hardnekkige vlekken en vervuiling een vakman in. Producten 

als terpentine, vlekkenwater, benzine, boenwas, oplosmiddelen en schoencrème 

beschadigen het materiaal. Test op een niet-zichtbare plek of een reinigingsmiddel 

leervriendelijk is. Statistisch oplading kan ook bij leren meubelen optreden. 

" Zie Elektrostatische oplading 

 

Gedekt leer – productieproces
Het voor het comfortbed verwerkte leer is van hoge kwaliteit en bijzonder robuust. 

Uw vakhandelaar kan u aan de hand van een collectieboek uitgebreid over de 

materiaaleigenschappen en verschillende kleuren informeren.

Het leer wordt na de kleurbehandeling gewalkt en behoudt daardoor zijn ste-

vige, ietwat ruwe oppervlak. De huiden zijn 1,3 tot 1,5 mm dik. Ervaren looiers 

verwerken het gedekte leer tot duurzaam en aantrekkelijk meubelleer. Na het met 

chroomzout uitgevoerde looiproces worden de huiden in een vat geverfd met een 

dekkende laag aniline pigmenten. Ten slotte krijgt het leer in walkvaten zijn gelijk-

matige nerven en soepelheid, waardoor het bijzonder geschikt wordt voor gebruik 

in interieurs.

 

Gedekt natuurleer herkent men aan de volgende kenmerken:
·  natuurlijke uitstraling (typische leerkenmerken zoals 

 insectensteken en littekens blijven zichtbaar)

·  warme, gelijkmatige kleuren met breed kleurenpalet

·  bijzonder robuust en slijtbestendig

·  voelt zacht aan

Het voor het bed gebruikte natuurleer is geïmpregneerd en waterafstotend en 

heeft daarom vrijwel geen onderhoud nodig. Desondanks raden wij aan de vol-

gende aanwijzingen in acht te nemen, om het leer te beschermen en zijn eigen-

schappen te behouden:

·  Stel het bed nooit bloot aan direct zonlicht.

·  Zorg dat er genoeg ruimte is tussen verwarming en bed.

·  Laat uw huisdier niet op het bed zitten of liggen.

·  Zorg voor een aangenaam binnenklimaat: ca. 40-55 % luchtvochtigheid.

Wij wijzen erop dat de meubelindustrie uitsluitend leer uit slachthuizen betrekt. 

Er worden dus geen dieren gedood alleen om er leren meubelen van te maken.

Lichtechtheid  (invloed van licht op meubels)
Het begrip lichtechtheid omschrijft hoe goed een stof bestand is tegen natuurlijk 

of kunstmatig licht (vooral zonlicht, daglicht, UV-lampen, halogeen). Kunstvezels 

en donkere tinten hebben een hogere lichtweerstand dan natuurvezels en lichte, 

heldere kleuren. 

Bij lichtinstraling kan een verkleuring van het materiaal niet worden vermeden. 

Vooral in ruimtes met ligging op het zuiden en met grote ramen kan verkleuring 

alleen worden voorkomen of ten minste worden vertraagd door middel van zonwe-

ring of gordijnen. Houd er rekening mee dat verkleuring door licht vooral bij leer en 

textiel evenals bij houten plaatwerk al na enkele weken kan optreden.
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MMatrassen
Voldoende, verkwikkende nachtrust 

is voor de mens van levensbe-

lang. In deze rustfase kan het hele 

lichaam herstellen en regenereren. 

Een matras is een belangrijk onderdeel van 

onze slaapstede, daarom moet bij aanschaf rekening worden 

gehouden met criteria als lichaamsgrootte, lichaamsgewicht en eventuele 

gezondheidsbeperkingen van de gebruiker. Hoogwaardige matrassen voldoen 

tegenwoordig in hoge mate aan individuele behoeften. Na de ontwikkelings- en 

productiefase worden ze intensief gecontroleerd op stabiliteit, belastbaarheid en 

functionaliteit. Uw vakhandelaar geeft u graag uitgebreid en competent advies 

welke Stiegelmeyer matras en welke hardheidsgraad voor u het meest geschikt is.

Als u een keuze voor een matras hebt gemaakt, neem dan thuis de onderhouds- en 

hygiëneaanwijzingen van de fabrikant in acht (" meer informatie over het onderwerp 

onderhoud en hygiëne vindt u in de handleiding). Zorgvuldig en bewust onderhoud 

van de matras zorgt voor een gezonde en hygiënische slaap en een lange levens-

duur van de matras. Desondanks verdient het aanbeveling ook kwalitatief hoog-

waardige matrassen om hygiënische redenen om de 10 jaar te vervangen. Het 

Stiegelmeyer matrass is speciaal ontworpen voor het suite eMotion bed.

Houd er rekening mee dat de matras wegens de inkepingen en uitsneden aan de 

onderkant niet kan worden omgedraaid. Neem de matras daarom regelmatig van het 

ligvlak en zet hem over de lengte tegen de kant van het bed aan om hem te luchten. 

Neem uitsluitend een Stiegelmeyer matrass.

" Zie ook Ligvlakken, Belastbaarheid en Correct gebruik

Metalen onderdelen en metalen oppervlakken
Als onderdelen van uw bed van roestvrij staal zijn of een roestvrijstalen behui-

zing hebben, kan bij reserveonderdelen niet worden gegarandeerd dat deze een 

100 % identieke structuur of kleur hebben. Gebruik voor de reiniging van gelakt 

metaal, gepolijste c.q. geanodiseerd aluminium, chroom, vergulde oppervlak-

ken, roestvrij staal, hoogglans lak enz. een licht afwasmiddelsopje. Droog de 

oppervlakken vervolgens af met een zachte doek. Onderdelen van roestvrij staal 

worden bij suite eMotion bedden hoofdzakelijk in de MotionGuide® en in de 

leeslamp gebruikt.

Ligeigenschappen
" Zie ook Bedden, Ligvlakken en Matrassen

Ligvlakken van het bed
Het ligvlak van het bed is onderverdeeld in 5 zones: Neksteun, rugleuning, zitvlak, 

dijstuk en kuitstuk. Deze zones kunnen door middel van de afstandsbediening in 

de gewenste ligpositie worden gezet. Een ligvlak bestaat uit 11 ligvlakelementen. 

De ligvlakken en hun elementen zijn reinigings- en onderhoudsvrij. Houd er reke-

ning mee dat de ligvlakelementen niet mogen worden betreden of als opstapje 

of rolkruk mogen worden gebruikt. Onjuist gebruik van deze onderdelen kan tot 

aanzienlijke schade leiden die niet onder de garantie valt.

Om te voorkomen dat de matras bij het verstellen van het ligvlak verschuift, zijn 

aan beide kanten van het ligvlak 2 beugels en aan het voeteind een matrashouder 

aangebracht.

Luchtvochtigheid, verwarming, binnenklimaat
Een ideaal binnenklimaat voor mens, planten en meubels bestaat volgens 

wetenschappelijk en medisch onderzoek bij een temperatuur van 18-23 °C en 

een relatieve luchtvochtigheid van 40-55 %. Een kortstondige afwijking van deze 

waarden is geen probleem. Houd er echter rekening mee dat een hoge lucht-

vochtigheid (ook in combinatie met warmte, bijvoorbeeld in een badkamer) tot 

schimmelvorming in woonruimtes kan leiden. Probeer schimmelvorming te allen 

tijde te voorkomen, want deze is schadelijk voor mens en materiaal. Schimmel kan 

al in een geringe concentratie bij mensen schade aan de gezondheid veroorzaken 

(verkoudheid, keelontsteking en astma). Aan de andere kant kan een te droog 

woon- en binnenklimaat onaangename elektrostatische opladingen veroorzaken. 

Zorg er daarom voor dat de aanbevolen kamertemperatuur en luchtvochtigheid 

zo constant mogelijk wordt aangehouden. Wij raden u aan hiervoor een geschikte 

thermo- en hydrometer aan te schaffen.
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Metaalstof
Een geringe metaalstofvorming kan niet geheel worden voorkomen. Verwijder de 

stof voorzichtig met een in een licht zeepsop gedrenkte doek. Metaalstof op vloer-

bedekkingen kan met de stofzuiger worden verwijderd.

Meubeloppervlakken
" Zie Oppervlakken algemeen

Meubelstoffen algemeen
" Zie Golf- en kuilvorming

Microvezels
" Zie Stoffen

MotionGuide®

De MotionGuide® is aan de zijkant van het bedframe geïntegreerd. Dit designken-

merk van het bed kan in 2 verschillende posities worden gezet: de 90°-positie als 

houdgreep en de 135°-positie waarin de afstandsbediening het meest comfortabel 

kan worden bediend. De in de MotionGuide® geïntegreerde afstandsbediening 

is uitneembaar, zodat het bed ook van een afstand in verschillende posities kan 

worden versteld. Zorg ervoor dat de MotionGuide® na de eindmontage een zekere 

speling houdt. Alleen op deze manier kunnen alle functies en instellingen van de 

MotionGuide® optimaal worden gebruikt.

Gebruik bij het reinigen van de MotionGuide® geen zuurhoudende reinigingsmid-

delen, deze kunnen de stalen greep en zijn onderdelen beschadigen. 

" Zie ook Metalen onderdelen en Reinigings- en onderhoudsaanwijzingen

Montage, aanwijzingen voor montage
De montage en installatie van het bed moeten principieel door de vakhandelaar 

worden uitgevoerd. Houd er rekening mee dat voor de montagewerkzaamheden 

voldoende ruimte nodig is. Neem hierover contact op met uw vakhandelaar en 

overleg eventueel met de monteurs. 

" Zie ook Transport, zelfafhaling, zelfmontage voor meer informatie

Nieuwbouw
Meubels mogen in nieuwbouwwoningen pas worden geplaatst c.q. gemonteerd 

als de luchtvochtigheid een acceptabele waarde heeft bereikt. Verhoogde waarden 

tot 70 % zijn bij nieuwbouw in de eerste maanden geen uitzondering. Als meubels 

worden geplaatst alvorens de vloeren en wanden voldoende zijn gedroogd, kunnen 

er vochtplekken, schimmel en daardoor veroorzaakte schade ontstaan. Aan de 

noordkant van gebouwen duurt het langer tot de luchtvochtigheid afneemt. Zorg in 

dergelijke ruimten voor voldoende luchtcirculatie achter de meubels. Bij een afstand 

van 5-10 cm tussen wand en meubel kan vocht in de lucht door regelmatig stoken 

en luchten optimaal worden afgevoerd.

" Zie ook Luchtvochtigheid

Onderhoud
Meubels die dagelijks worden gebruikt, moeten regelmatig worden gereinigd en 

onderhouden.

" Zie Gevoeligheid en Reinigings- en onderhoudsaanwijzingen

Onderhoudsaanwijzingen meubels
Met een beetje moeite kunt u ervoor zorgen dat uw meubels lang mooi blijven. Stof en 

droog vuil kunnen met een zachte borstel of een speciaal opzetstuk van uw stofzui-

ger voor de reiniging van bekledingen worden verwijderd. Laat vochtig vuil niet eerst 

indrogen, maar verwijder het onmiddellijk. Dat geldt vooral voor zuurhoudende vloei-

stoffen zoals alcohol of vruchtsappen. Oefen bij het reinigen nooit een te grote druk 

uit. Ook niet-kleurecht textiel, directe zoninstraling, sigarettenrook etc. leiden op den 

duur tot schade aan de bekleding van meubels. Zet geen zware, scherpe of vochtige 

voorwerpen op de meubeloppervlakken, want deze kunnen afdrukken, randen en 

scheuren veroorzaken.

" Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het onderhoud van uw meubels  

 uw vakhandelaar

Opmeten, opzetten en plaatsen
Bij de aankoop van een meubelstuk zijn de juiste afmetingen en gegevens over de 

plaatsingslocatie van uiterst belang. Zorg dat uw adviseur in de meubelspeciaal-

zaak voldoende informatie heeft over de grootte, inrichting en aard van de ruimte, 

waarin het meubel moet worden geplaatst. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de 



18 19

P
R

of schade aan het onderstel optreden. Compenseer hoogteverschillen bij oneffen 

vloeren door middel van de individueel verstelbare bedpoten en eventueel met 

passende onderleggers.

" Zie ook Opmeten, opzetten en plaatsen en Metaalstof

Planning en kosteloze levering
Voor een soepel verloop van levering en montage is het van belang dat er vooraf 

een nauwkeurige planning wordt gemaakt en de plaatsingsruimte correct wordt 

opgemeten. Houd er rekening mee dat een comfortbed in meerdere grote on-

derdelen van verschillende afmeting wordt geleverd. Daarom moeten tevens de 

breedte van deuren, trappen, gangen en liften evenals de etage worden aange-

geven. Mochten de relevante ruimtes in de tussentijd worden gewijzigd, deel dit 

dan op tijd mee aan de verkopers en monteurs. De ruimte waarin het bed moet 

worden gemonteerd moet grotendeels leeg, volledig begaanbaar en goed verlicht 

zijn. De plaatsingslocatie moet waterpas en effen zijn. Wij geven geen enkele 

garantie op meubels van andere fabrikanten.

" Zie ook Plaatsingslocatie en Opmeten, opzetten en plaatsen

Plooivorming
" Zie Golf- en kuilvorming

Reserve- en slijtdelen
Voor de vervanging van bedcomponenten die niet meer in een feilloze toestand 

zijn, mogen uitsluitend originele delen van de fabrikant c.q. door de fabrikant 
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vloer van een bovenverdieping in een oud huis niet meer stabiel genoeg is voor 

een zwaar meubelstuk.

Om het bed ter plaatse te kunnen monteren is voldoende ruimte voor de montage-

werkzaamheden nodig. Het bed mag niet te dicht bij radiatoren of directe lichtbron-

nen staan. Bovendien kan men het bed beter niet met het hoofdeind strak tegen 

de wand plaatsen, omdat anders de lucht niet voldoende kan circuleren. Als met 

dergelijke factoren geen rekening wordt gehouden, kan dit tot schade leiden. 

" Zie ook Plaatsingslocatie

Het valt binnen de verantwoordelijk van de koper dat de bestelde meubels in de 

daarvoor voorziene ruimtes passen. Een vakman kan u daarbij adviseren.

Oppervlakken algemeen
Hoe bestendig meubeloppervlakken zijn, is afhankelijk van de gebruikte mate-

rialen (kunstleer, kunststof, houtfineer, massief hout, textiel, leer) en hun kleur 

en kwaliteit. Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en blootstelling aan licht 

hebben invloed op de kenmerken en verouderingsprocessen van oppervlakken. 

Dat geldt ook voor de intensiteit van het gebruik. Meubels in huishoudens met kin-

deren of huisdieren moeten normaal gesproken meer kunnen hebben. In dat geval 

is het aan te raden robuuste meubels van gemakkelijk te onderhouden materialen 

aan te schaffen. Over het algemeen geldt: hoe natuurlijker een materiaal des te 

gevoeliger het is. Maar ook bij gelakte oppervlakken kan contact met synthetische 

stoffen tot chemische reacties en daaruit resulterende beschadigingen van de lak 

leiden. De adviseurs van uw meubelspeciaalzaak geven u graad advies over hoe 

reinigings- en onderhoudsvriendelijk uw meubel is.

Pilling/pluisvorming
Pilling is de vorming van vezeltjes en pluisjes op het oppervlak van gestoffeerde 

meubels. Pilling is een natuurlijk effect dat vooral voorkomt bij plat- en mengweefsels. 

Door mechanische wrijving raken vezels van andere textielstoffen (kleding) los en 

worden als kleine bolletjes zichtbaar op de bekleding van meubels of matrassen. 

Dit is een materiaalgebonden eigenschap en geen materiaalfout. Synthetische stoffen 

begunstigen pilling.

De pluisjes kunnen met een normale pluizentondeuse worden verwijderd, waarbij ze 

door roterende mesjes als het ware worden afgeschoren. Houd u daarbij altijd aan de 

gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de pluizentondeuse.

Plaatsingslocatie
Zorg ervoor dat uw bed waterpas wordt geplaatst, anders kan bij ongelijkmatig be-

laste meubels of meubelonderdelen na enkele weken of maanden geluidsvorming 
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Schijnvlekken
" Zie Shading/pletten

Shading/pletten
Shading of pletten komt bij alle velours- of veloursachtige oppervlakken zoals 

tapijten of stoffering voor. Door vocht, druk of warmte kunnen op veloursmeubels 

afdrukken ontstaan. Door visueel bedrog (schijnvlekken) ontstaat dan de indruk 

dat er op de betreffende plek een kleurafwijking is ontstaan. Afhankelijk van de 

lichtinval, poolrichting en het perspectief wisselt de kleur tussen licht/donker c.q. 

mat/glanzend. Dit effect is een materiaalgebonden eigenschap en geen materi-

aalfout. Het heeft geen invloed op gebruik, waarde, functie of levensduur van de 

bekleding en is derhalve geen reden voor reclamatie.

Speciale kleuren, speciale beitstinten
Houd er rekening mee dat bij maatwerk om productietechnische redenen niet kan 

worden gegarandeerd dat kleuren en structuren »absoluut« identiek zijn.

" Zie ook Kleurafwijkingen

" Zie m.b.t. tot veloursstoffen Shading/pletten

Stoffen
Maak uw keuze uit de grote verscheidenheid aan textiel en bekledingsmaterialen en 

win deskundig advies in.  Naast kleur en structuur van het oppervlak zijn daarbij ook 

de bestendigheid, de vuilgevoeligheid en de onderhoudsvriendelijkheid van belang. 

Er zijn grote verschillen in kwaliteit, soort, functie en onderhoud (lichtechtheid, 

trekvastheid, schuurbestendigheid, pilling en golfvorming etc.) van de verschillende 

materialen, zodat er voor vrijwel elke behoefte een passende bekleding is.

  

Hieronder vindt u de 4 meest gebruikte meubelstoffen

Materiaal Voordelen Nadelen

Platweefsel Aantrekkelijk uiterlijk, grote 
veelzijdigheid in kleuren en 
patronen. Alle soorten garens 
en kleuren kunnen worden 
gecombineerd.

Niet zo houdbaar als velours, 
microvezel of flockprint. Pilling 
is een materiaalgebonden 
eigenschap. Pluisvorming 
kan al bij nieuwe meubelen 
voorkomen.

Geweven velours Voelt zacht aan door het 
velourseffect, gemakkelijk te 
onderhouden, hoge tot zeer 
hoge duurzaamheid.

Beperkte keuze aan patronen, 
shading en schijnvlekken 
treden op.

Flockvelours
(ook microvelours)

Duurzaam, robuust en 
voordelig.

Gevoelig voor oplossings-
middelen en alcohol. Shading 
en schijnvlekken kunnen 
optreden; de vezels kunnen 
verkleven door gebruikssporen. 
Bij intensieve kleuren, bijv. 
rood, kan de kleur afgeven.

Microvezelstof 
(alcantara)

Zeer fijne structuur, leer achtig 
(kunstleer), wit oppervlak, 
robuust en gemakkelijk te 
onderhouden.

Er kan patina ontstaan (door 
lichaamsvet), glans of donkere 
plekken. Bij intensieve kleuren 
kan de kleur afgeven.

geautoriseerde componenten worden gebruikt.  Als reserve- en slijtdelen van 

andere fabrikanten worden gebruikt, kan de foutloze functionaliteit en veiligheid 

van het bed niet meer worden gegarandeerd! Stiegelmeyer aanvaardt geen aan-

sprakelijkheid voor schade die door het gebruik van niet-vrijgegeven reserve- en 

slijtdelen is ontstaan. Algemene slijtdelen, zoals lampen, batterijen e.d. vallen niet 

onder de garantie.

Reinigings- en onderhoudsaanwijzingen

Hieronder vindt u algemene reinigingstips voor textielbekleding:

Met een beetje moeite kunt u ervoor zorgen dat uw meubels lang mooi blijven. 

Verwijder regelmatig stof, zand en kruimels, want de kleine deeltjes wrijven en 

schuren op de stof. Zuig de bekleding ten minste een keer per maand met ge-

ringe zuigkracht en een geschikt opzetstuk af. U kunt gestoffeerde meubels ook 

met een zachte borstel in structuurrichting afborstelen.

U kunt de bekleding ook opfrissen door middel van een vochtige reiniging. Doe 

dit echter niet vaker dan twee keer per jaar. Veeg hierbij met een vochtige (niet 

druipnatte!) zeem voorzichtig in stofrichting over de stof.

Gebruik uitsluitend parfum-, olie- en alkalivrije reinigingsmiddelen (bijvoorbeeld 

neutrale zeep). Lauwwarm, gedestilleerd water voorkomt het ontstaan van kal-

kranden, vooral op witte bekleding. Tip: test voor de reiniging op een niet-zicht-

bare plek hoe de bekleding op de reiniging reageert. Wacht tot de plek is opge-

droogd. Ga niet op de nog vochtige bekleding zitten, omdat vochtig materiaal 

soms te veel kan oprekken. Dit leidt tot onherstelbare vervorming. 

Gebruik voor het verwijderen van vlekken altijd lauwwarm gedestilleerd water. 

Bij eiwithoudende vlekken zoals bloed of urine kunt u echter beter ijskoud water 

gebruiken, om stolling te voorkomen. Behandel vlekken altijd van buiten naar 

binnen.

Vlekken die door sterke licht- en zoninstraling ontstaan, kunnen niet worden 

verwijderd. Voorkom daarom directe zoninstraling.

" Zie ook Lichtechtheid

Voor verdere tips en strategieën voor de behandeling van verschillende soorten 

vlekken en vuil verwijzen wij naar de gids »Stiftung Warentest, Möbelkauf« en de 

website www.lederpflege.de.

" Zie ook Correct gebruik, Belastbaarheid en Huisdieren
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TTransport, zelfafhaling, zelfmontage 
Transport, montage en installatie van het bed moeten principieel door de vakmensen 

van de meubelspeciaalzaak worden uitgevoerd. Uiteraard mag u deze werkzaamhe-

den ook zelf uitvoeren. Bedenk daarbij echter dat materiële schade die door ondes-

kundig transport, montage of installatie van het bed ontstaat niet onder de garantie 

valt. Vanaf de kassa c.q. het afhaalmagazijn bent u eigenaar van de goederen en gaat 

de verantwoordelijkheid op u over. Neem altijd de montageaanwijzingen van de fabri-

kant in acht en raadpleeg indien nodig de monteurs van uw meubelspeciaalzaak.

" Zie ook Montage, aanwijzingen voor montage

Toleranties (afwijkingen)
Afwijkingen in kleur, structuur en afmetingen zijn bij de serieproductie van meubels 

niet te voorkomen. Dit geldt in het bijzonder voor functionele meubels. Ook deze 

toleranties horen tot de materiaalgebonden eigenschappen en zijn derhalve geen 

reden voor reclamatie. In de RAL GZ 430 van de Deutsche Gütegemeinschaft 

Möbel e.V. zijn de geldende tolerantiegrenzen vastgelegd. Zolang afwijkingen van 

kleur, structuur en afmetingen binnen de hierin gedefinieerde nationale en interna-

tionale normen blijven, is er geen sprake van een gebrek.

Veiligheidsaanwijzingen algemeen
Onjuiste omgang met het product kan tot lichamelijk letsel leiden. Neem daarom te 

allen tijde de veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en montagehandlei-

ding evenals de veiligheidsrelevante aanwijzingen van uw meubelspeciaalzaak en 

diens monteurs in acht. Laat kinderen nooit alleen in de buurt van het bed. Ouders 

dienen toezicht te houden op hun kinderen. 

Verwarming
" Zie Luchtvochtigheid, verwarming, binnenklimaat

Vlekverwijdering
Als textiel-, leer- of bekledingsoppervlakken plaatselijk verontreinigd zijn, wordt 

dit een vlek genoemd. Gebruik alleen reinigingsmiddelen die parfum-, alkali- en 

olievrij evenals pH-neutraal zijn. 

In het volgende overzicht vindt u de juiste behandelingsmethode 
voor verschillende soorten vlekken:

1 vetvlekken, bijvoorbeeld boter, olie, schoencrème

2 pigmenthoudende vlekken, bijvoorbeeld balpen, viltstift, lippenstift,   

 smeervet, aarde, make-up

 Zowel vet- als ook pigmenthoudende vlekken zijn niet in water oplosbaar.

 Afhankelijk van de soort bekleding moet de vlek in meer of mindere mate  

 voorzichtig worden behandeld. Verse vetvlekken kunnen gemakkelijk van het   

 oppervlak worden afgeveegd. Neem altijd de aanwijzingen van de fabrikant   

 van het reinigingsmiddel in acht.

3 eiwithoudende vlekken zoals braaksel, bloed, ei, urine, uitwerpselen

 Eiwithoudende vlekken zijn in water oplosbaar en kunnen het beste met koud   

 water of een mengsel van shampoo en water worden behandeld.  

 Gebruik in geen geval heet water, omdat dan het eiwit in de vlekken stolt.

4 bleekbare vlekken zoals vruchtensap, koffie, rode wijn, thee, schimmel etc.

 Bleekbare vlekken zijn principieel in water oplosbaar en kunnen met een  

 lauwwarm sop van shampoo en water worden behandeld. Laat bij hardnekkige  

 vlekken de vlek na de eerste behandeling drogen en herhaal vervolgens de   

 procedure. Als het niet lukt de vlekken volledig te verwijderen, kunt u het beste  

 een vakman erbij halen.

 

Vloerverwarming
Bij een vloerverwarming is het van uiterst belang op voldoende luchtcirculatie te 

letten. Houd daarbij rekening met het feit dat functionele meubels met motoren, 

stuurelementen en beweeglijke delen alleen bij kamertemperatuur optimale pres-

taties kunnen leveren. Een te hoge omgevingstemperatuur kan bovendien schade 

veroorzaken aan bekledingen van leer en textiel.

" Zie ook Plaatsingslocatie of Opmeten, opzetten en plaatsen

Zelfmontage
" Zie Transport, zelfafhaling, zelfmontage
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