
Zitspiegel vs. Shading 

Voorkomen is beter dan genezen  

Vaak is de grens tussen bepaalde producteigenschappen en klachten niet helemaal helder of is dat 
voor de verkoper in kwestie wel het geval, maar voor de klant niet. Een groot gedeelte van de 
klachten die wij (maar ook jullie) te verwerken krijgen zijn geen klachten. Toch zijn het tijdrovende en 
vaak frustrerende werkzaamheden met zelden een tevreden klant (en verkoper) als resultaat. Door 
goed op de hoogte te zijn van eigenschappen van bepaalde producten, materialen of eigenschappen 
én deze met de klant te bespreken, kunnen veel problemen voorkomen worden.  

Poolstoffen  

Zitspiegels komen voornamelijk voor bij poolstoffen; stoffen met een vleug of een duidelijke richting. 
De ligrichting / vleug kan een schrijfeffect creëren op de poolstof. Hierbij geldt: hoe hoger de pool, 
hoe sterker het schrijfeffect. Er zijn drie categorieën poolstoffen waarbij dit voorkomt: velours, 
chenille en microvezel.  

 

Zitspiegels 

Als de pool van een stof gaat liggen, ontstaat er een optisch kleurverschil. De stof zal er anders 
uitzien op het deel waar de pool plat ligt dan waar de pool in de originele positie is gebleven. 
Afhankelijk van het type stof, kan de stof er lokaal lichter / donkerder uitzien of matter / glanzender. 
Dit optische kleurverschil noemen we de ‘zitspiegel’ en dit is een product gebonden eigenschap die 
nooit geheel vermeden kan worden.  

Een zitspiegel wordt dus niet erkend als klacht. Het is daarom van essentieel belang dat klanten hier 
op voorhand goed over geïnformeerd worden.  

Een goede vergelijking is een grasveld. Soms staan de grassprieten naar links, soms naar rechts, maar 
soms ook door elkaar. Als we het gras lang op één en dezelfde plaats belasten gaat het plat liggen. 
Het contrast tussen de opstaande grassprieten en de liggende grassprieten kun je al van ver af zien.  

Hoe ontstaat een zitspiegel?  

De pool kan plat gaan liggen als er druk op de stof wordt uitgeoefend. Tijdens gebruik van het 
meubel kan de pool van de stof plat gaan ‘liggen’ door het gewicht, de lichaamswarmte en vocht van 
de gebruikers.  

Hoe verwijder je een zitspiegel?  

Je kunt de stof borstelen met een speciale veloursborstel om de pool terug te brengen in haar 
oorspronkelijke positie. Deze borstel ziet eruit als een paardenborstel, maar tussen de nylon haren 



zitten enkele stalen haren. Ons advies is om er hier altijd een paar van in de winkel te hebben. Je 
kunt de klant de eerste keer helpen met borstelen en hem/haar na afloop de borstel laten houden. 
Vaak is de “klacht” hiermee naar tevredenheid opgelost.  

Borstel eerst op de plaats van de zitspiegel en borstel alle richtingen op. Zet de pool daarna altijd 
weer terug in de originele positie. Borstel tot slot het complete zitvlak op dezelfde manier.  

 

Zitspiegel VS. Shading 

Shading is niet hetzelfde als een zitspiegel. Shading ontstaat wanneer de vleug van de stof in een 
andere richting verwerkt is op het meubel. Dit veroorzaakt visuele verschillen tussen verschillende 
panden of elementen van een meubel.  

Het zitgedeelte kan bijvoorbeeld een ietwat andere kleur hebben dan het zijpaneel van een bank. Als 
de stof op een gedeelte donkerder of dieper van kleur oogt dan kijk je in of op de vleug. Als je met de 
vleug mee kijkt dan zie je juist een lichtere en vlakkere kleur. Lichtinval versterkt dit effect. De stof op 
een meubel wordt altijd zoveel mogelijk in één richting gestoffeerd. Echter, dit betekent niet dat alle 
elementen in dezelfde richting kunnen worden gestoffeerd. Bij een hoekbank met veel verschillende 
elementen wordt de stof zodanig verwerkt dat de vleug na assemblage over het hele meubel in 
dezelfde richting ligt, toch kunnen er met name in de hoeken conflicten optreden tussen het ene 
element en het andere.  

Shading wordt dus ook niet erkend als klacht. Het is hierbij wederom belangrijk dat klanten hier op 
voorhand goed over geïnformeerd worden.  

De standaard stoffeerrichting is van links naar rechts. Dit geldt bijvoorbeeld voor de voorzijde van het 
rugkussen, voorzijde van het zitkussen, de voorzijde van de armleuning en de romp. Als je de delen 
van een hoekbank uit elkaar haalt en in dezelfde richting naast elkaar zet, dan zou dit altijd moeten 
kloppen. Wanneer de elementen aan elkaar gekoppeld worden staan ze onder een hoek van 90 
graden en kan lichtinval voor een optische verkleuring zorgen.  

Je zou zeggen dat het draaien van de stof op het aansluitende element het probleem oplost, maar dit 
is niet waar. Er openbaart zich dan op een andere plek weer een kleurverschil. Probeer het maar 
eens!  

Advies aan klanten  

Goed onderhouden door wekelijks voorzichtig te stofzuigen met een meubelmondstuk op een 
zuigkracht van maximaal 500 watt. Wasbare losse hoezen altijd als gehele stoffering wassen om 
verschil in uiterlijk en kleur te voorkomen. Grote vervuiling zoals kruimels altijd direct verwijderen. 


