
Buitenstoffen worden gemaakt van synthetische vezels zoals: 
polyester, nylon of acryl. Een synthetische vezel wordt op 
kunstmatige manier gefabriceerd. Synthetische vezels zijn 
goedkoop, licht, waterafstotend en kreukelen niet. 

Grondstof 
De grondstoffen van synthetische vezels zijn aardolie en gas. Door 
allerlei chemische stoffen toe te voegen aan aardolie kunnen 
verschillende soorten vezels worden gemaakt. 

Waterafstotende coating 
Buitenstoffen krijgen via een speciale behandeling, tijdens het 
productieproces, een waterafstotende coating. Die coating zorgt 
voor een beschermende werking tegen water. Een 
waterafstotende stof kan tot ongeveer 5 keer gewassen worden, 
zonder zijn werking te verliezen. Daarna dien je de stof opnieuw te 
impregneren. Dat kan met een waterafstotende spray. 

Antislip 
Nautolex Underlining is een luchtdoorlatende stof en tevens 
antislip. Het wordt vaak gebruikt aan de onderzijde van kussens 
bekleed met kunststof en zorgt ervoor dat de lucht uit het kussen 
kan als je erop gaat zitten. Antislip mag niet in de wasmachine. 

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

Buitenstoffen



KUSzzz werkt samen met diverse grote stoffenleveranciers in 
Europa. Afhankelijk van het soort stof heeft u recht op 2 tot 5 
jaar fabrieksgarantie tegen verkleuring. Hoelang; dat hangt af 
van het type stof en de leverancier. 

Fabrieksgarantie 
Onze stoffen kunnen een tintje lichter worden naarmate ze langer 
buiten liggen. Maar ze mogen onder geen enkele omstandigheid 
verkleuren. Heeft u kussens gekocht waarbij toch verkleuring is 
opgetreden? Naam dan direct contact op. Wij gaan dan 
onmiddellijk over tot actie bij de fabrikant. 

2 jaar servicegarantie 
Vanaf de dag dat de kussens worden afgeleverd geven we 2 jaar 
servicegarantie op naden en ritsen. Daarmee worden de meeste 
problemen die kunnen ontstaan bij de assemblage van een 
kussen (het blijft mensenwerk) voorkomen. Dat kunnen fouten zijn 
zoals: naden die niet correct gestikt zijn of ritsen die niet (meer) 
sluiten. Na de periode van 2 jaar servicegarantie worden alléén de 
atelierkosten gerekend voor het repareren van kussens. 

Garantie bekijk online

https://kuszzz.com/garantie/


Wij stellen hoge kwaliteitseisen aan onze producten. Om zo 
lang mogelijk te genieten van uw kussens is het belangrijk dat 
ze goed worden onderhouden en regelmatig worden 
schoongemaakt. 

Stof (Agora Liso, Sunbrella, Cartenza, Southend) 
Veeg bij vlekken op stof met een droge schone zachte doek de 
substantie eraf. Bij ernstige vervuiling mogen stoffen op 40 graden 
worden gewassen in een wasmachine. 

🚫  Stop de kussenhoezen nooit in een droger 
🚫  Gebruik géén schoonmaakproducten met bleekmiddel, 
schuurmiddelen en/of een schuurspons op onze kussens 

Kunststof -leer (Flame, Dakota, Viva Marine, Chronos) 
Vlekken op kunststof veeg je er gemakkelijk af. Gebruik een 
microvezeldoek, spons of zachte borstel om het vuile deel te 
reinigen. Voor sterke vervuiling raden wij een cleaner aan. Deze is 
bij ons verkrijgbaar.  

🚫  Kunststoffen mogen niet in de wasmachine 
🚫  Gebruik nooit een schuurspons op kunststoffen 

Gaasdoek (Sunbrella Sling, Batyline) 
Gaadoeken behoeven nauwelijks onderhoud. Ze mogen worden 
gereinigd met een niet-schuimende zeepvloeistof en puur water.

Onderhoud en Schoonmaken bekijk online 

https://kuszzz.com/onderhoud-en-schoonmaken/
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