
Een buitenstof is een stof die gemaakt wordt uit synthetische 
vezels (bijvoorbeeld olefin of acryl), speciaal ontworpen voor 
buitengebruik. 

Waterafstotende coating 

Luchtdoorlatende stoffen krijgen via een chronische behandeling 
tijdens het productieproces een waterafstotende coating die 
ervoor zorgt dat de beschermende werking velen jaren behouden 
blijft. Gaandeweg verliest deze behandeling zijn werking. Wij 
adviseren om onze stoffen na 6-8 wasbeurten opnieuw te 
behandelen (impregneren) met een waterafstotende spray. 

Schoonmaakproducten 

Gebruik nooit schoonmaakproducten met bleekmiddel, 
schuurmiddelen en/of een schuurspons op onze kussens als dat 
niet uitdrukkelijk wordt vermeldt. 

Voorkom vervorming van de hoezen 

Om de kussens langer mooi te houden is het belangrijk om de 
kussenhoezen regelmatig recht te draaien, zodat de naden weer 
gelijk lopen met de hoeken van het schuim.  

Buitenstoffen



KUSzzz werkt samen met diverse grote stoffenleveranciers. 
Afhankelijk van de soort stof heeft u recht op 3 tot 5 jaar 
fabrieksgarantie tegen verkleuring. 

3-5 jaar fabrieksgarantie (per stoffenleverancier verschillend) 

Onze buitenstoffen mogen niet verkleuren in de zon. Daar geven 
we 100% garantie op. Ziet u toch verkleuring optreden, neem dan 
direct contact met ons op. Wij gaan onmiddellijk over tot actie bij 
de fabrikant. 

Let op: buitenstoffen kunnen een paar tinten lichter worden 
naarmate ze langer buiten liggen, maar mogen onder geen enkele 
omstandigheid verkleuren. 

2 jaar garantie op naden en ritsen 

Wij geven naast de fabrieksgarantie standaard nog 2 jaar garantie 
op naden en ritsen. Dit betekent dat als een naad loslaat of als er 
een rits kapot gaat, dit kosteloos wordt gerepareerd binnen de 
gestelde garantieperiode van 2 jaar. Buiten de garantieperiode 
worden alleen de atelierkosten gerekend voor het repareren van 
kussenhoezen. 

Garantie



Om zo lang mogelijk te genieten van uw kussens is het belangrijk 
dat ze regelmatig worden schoongemaakt. Met regelmatig 
onderhoud blijven buitenstoffen langer mooi. 

Stoffen (Sunbrella, Agora, Sunproof, Acrisol) 

Dep bij vlekken op een kussen van stof met een droge schone 
zachte doek de substantie eraf. Bij ernstige vervuiling mogen de 
hoezen worden gewassen in een wasmachine op maximaal 40 
graden. Laat de kussenhoezen altijd opdrogen in de buitenlucht 
en gooi ze nooit in de wasdroger. 

Kunststoffen (Silverguard, Legend, Diamonds, Kunstleer) 

Vlekken op kunststof veeg je er gemakkelijk af met een vochtige 
doek. Voor sterke vervuiling raden wij een cleaner aan. Cleaners 
zijn snel en efficiënt in gebruik. Kunststoffen en gelamineerde 
stoffen mogen niet in de wasmachine. 

Waterdoorlatende stoffen (Sling, Batyline) 

Sunbrella Sling mag worden schoongemaakt met water en chloor. 
Giet het chloor niet rechtstreeks op de stof, maar vermeng het in 
een 1:10 verhouding. Batyline kan worden schoongemaakt met 
een niet-schuimende zeepvloeistof en puur water. 

Antislip 

Antislip stof mag niet in de wasmachine en enkel op de hand 
gewassen worden.

Onderhoud en Reinigen
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