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Boxspring stoffering 
Matras Factory gebruikt uiterst hoogwaardige 
stof bij de stoffering van boxsprings. 
Dankzij deze goede kwaliteit treedt er 
amper verkleuring op bij onze stoffering. 
De gevoeligheid voor verkleuringen wordt 
aangegeven aan de hand van duidelijke 
richtlijnen. Met behulp van “lichtechtheid” 
wordt de kans op verkleuring aangegeven. 
Deze lichtechtheid wordt bepaald aan de 
hand van meerdere tests. 

Binnen de meubelindustrie onderscheiden 
we 6 lichtechtheidsklassen: 
• 2 -3 = onvoldoende lichtecht
• 3 = gevoelig voor verkleuring 
• 4 = voldoende 
• 5 = goed 
• 6 = zeer goed 

De stoffering van Matras Factory behoort tot 
lichtechtheid klasse 5. Hiermee verzekeren 
wij onze klanten van hoogwaardige 
stoffering. Wanneer u kiest voor een 
boxspring van Matras Factory zal u vele jaren 
plezier hebben van de prachtige kleur. 

Onafhankelijke testen 
De stoffen die Matras Factory gebruikt zijn 
allemaal getest door een onafhankelijk en 
geaccrediteerd laboratorium: CTL Bielefeld.

Iedere individuele kleur van een artikel wordt 
door CTL Bielefeld getest op lichtechtheid. De 
kleuren worden verdeelt in 3 gradaties: 
1. lichte kleuren 
2. midden kleuren 
3. donkere kleuren 

Donkere en felle kleuren: sneller 
zichtbaar 
Hoe donkerder of feller de kleur, hoe eerder 
de verkleuring opvalt. Deze tinten verkleuren 
niet sneller dan andere maar het is eerder 
zichtbaar.
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Oorzaken stofverkleuring
 Er zijn meerdere factoren die invloed 
kunnen hebben op verkleuring van stof. We 
nemen de 3 voornaamste oorzaken met u 
door: 

Licht 
Zonlicht kan een grote rol spelen bij het 
verkleuren van een stof. Daarnaast draagt 
gewoon daglicht en kustlicht bij aan 
verkleuring. 
Mede door de invloed van zonlicht is het 
raadzaam om uw boxspring niet in direct 
zonlicht te plaatsen. Het kan ook helpen om 
de gordijnen dicht te houden of zonwering 
naar beneden te doen om de kleur van uw 
boxspring intact te houden.

Soort stof 
Het soort materiaal heeft ook invloed op 
de mogelijke verkleuring van een stof. Zo 
verkleuren natuurlijke vezels sneller dan 
synthetisch textiel. Daarnaast zijn binnen 
de verschillende soorten stoffen gradaties 
in gevoeligheid voor verkleuring. Een stof 
met linnen of katoen verkleurd dus eerder 
dan een polyester stof. Maar binnen het 
natuurlijk textiel is ook gradatie; katoen is 
gevoeliger voor verkleuring dan wol. 

Verfmethode 
Er zijn verschillende soorten verf 
en verfmethodieken. Zo kan stof 
worden gekleur door middel van het 
uittrekproceduré, continuproceduré 
en semi-continuproceduré. Al deze 
verschillende verftypes en methodieken 
hebben een eigen invloed op de mate 
waarin een stof kan verkleuren. 
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Beste omstandigheden voor kleurbehoud 
Wilt u graag zo lang mogelijk geniet van de kleur van uw boxspring? Leef dan 
de volgende 5 regels na: 
1. Plaats uw boxspring niet in direct zonlicht. 
2. Zorg voor een slaapkamertemperatuur tussen de 16 en 24 graden. 
3. Bewaak de luchtvochtigheid; houd deze stabiel tussen 40-60%.
4. Minimaliseer wrijving met andere stoffen. 
5. Waarborg de algemene schoonmaak- en reinigingsinstructies 

van de boxspring. Schakel bij lastige vlekken een bedrijf in dat is 
gespecialiseerd in meubelreiniging en ga niet in de weer met agressief 
schoonmaakmiddel. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen namelijk 
permanente verkleuring veroorzaken.
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