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GEFELICITEERD met 
deze prachtige aankoop.
wij zijn blij dat je gekozen 
hebt voor rivièra MAISOn!

Rivièra Maison

Rivièra Maison is een toonaangevend, internationaal lifestyle 
merk waarbij sfeer en beleving centraal staan. Het brede 
aanbod meubels en accessoires wordt geheel in eigen huis 
ontwikkeld. Elk product is uniek doordat het met de hand 
vervaardigd wordt in authentieke ateliers wereldwijd. Wekelijks 
komen er nieuwe woonaccessoires binnen, en daarnaast 
presenteert Rivièra Maison meerdere keren per jaar een 
geheel nieuwe collectie. Alle collecties van Rivièra Maison zijn 
eigentijds en creëren het thuisgevoel, waar je ook bent. 

Het team van Rivièra Maison bestaat uit specialisten, die maar 
één doel voor ogen hebben: een tevreden klant. Wij zorgen 
voor een stipte en professionele aflevering bij je thuis. Mocht er 
onverhoopt iets met je meubel zijn, dan is onze klantenservice 
je directe aanspreekpunt. Is het meubel een sale of 
showroommodel, neem dan contact op met de desbetreffende 
winkel. Je kunt altijd bij ons terecht, ook na aflevering van je 
aankoop. 

Wanneer je meubel op voorraad is, wordt deze door onze 
professionele medewerkers met zorg verpakt en gereed 
gemaakt voor transport. Indien je meubel niet uit voorraad 
geleverd wordt, betekend dit dat deze voor jou op maat 
gemaakt wordt door vakmensen in ateliers over de hele wereld.

Wij doen er alles aan om de beste kwaliteit en service te 
leveren, zodat jij kunt genieten van je aankoop.

Home is where you can be you.
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Natuurlijk materiaalgebruik

HOUT

De exclusieve collecties van Rivièra Maison zijn gemaakt 
met de grootste zorg en oog voor detail. De Rivièra Maison
collecties worden gekenmerkt door opvallende details. 
Het gebruik van natuurlijke materialen bepaalt in 
belangrijke mate het eigen, unieke uiterlijk van onze 
meubels en accessoires. Voor de vervaardiging van 
meubels en accessoires wordt vaak gebruik gemaakt 
van hergebruikt materiaal, zoals hout en aluminium. 
Het grootste deel van onze producten is met de hand 
vervaardigd, waarbij enig kleurverschil en/of een 
oneffenheid kan en mag voorkomen. Dat noemen wij 
Unique & Handmade.

In een wereld waarin er heel veel machinaal gemaakt 
wordt, is de kracht van Rivièra Maison om met de hand 
gemaakte producten te blijven produceren. Op deze 
manier behouden wij de unieke stijl en persoonlijkheid, 
die in elk product terug te vinden is. Zet tien kandelaars 
naast elkaar en geen één zal er hetzelfde zijn, dát is de 
kracht van Rivièra Maison. Elk product is met evenveel 
passie gemaakt, maar om ze allemaal identiek te krijgen 
is onmogelijk. En dat is tegelijkertijd het mooie ervan. 
Zo heb je altijd een uniek stuk in handen.

Hout speelt een belangrijke rol bij het vervaardigen van 
meubels. Rivièra Maison maakt voornamelijk gebruik van 
gerecycled hout dat afkomstig is van oude deuren en 
balken. Het materiaal heeft een geheel eigen karakter. 
Untouched noemt de meubelmakerij het; onbehandeld 
en vrijwel in originele staat. Waar voorheen de 
scharnieren zaten, zitten nu gaten. Scheuren in antieke 
deuren worden scheuren in het tafelblad en een deur die 
altijd vol in de regen heeft gestaan is anders van kleur 
dan een deur die meestal droog en/of in de zon heeft 
gestaan. Oud, doorleefd en puur natuur: daar werkt 
Rivièra Maison het liefst mee. 

eigenschappen

Unique & handmade
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Houtsoorten en onderhoud

Hout werkt. De mate waarin een plank werkt is 
verschillend en afhankelijk van de ruimte waarin het 
meubel wordt geplaatst. Als gevolg van wisselingen in 
de luchtvochtigheid en/of temperatuur krimpt of zet hout 
uit. Zijn deze wisselingen te groot, dan kunnen ze leiden 
tot beschadigingen in de vorm van barsten of scheuren. 
Dit is helaas niet te voorkomen en geeft het hout juist 
zijn natuurlijke karakter. Een gelijkmatige temperatuur 
en luchtvochtigheid zijn daarom belangrijk. De ideale 
luchtvochtigheid ligt tussen de 40 en 60 procent. Dit is 
handig te meten met een hygrometer.

Hout is gevoelig voor blootstelling aan direct en indirect 
zon- en daglicht. Een houtsoort in de olie/was zal in 
de loop van de tijd altijd donkerder opkleuren dan een 
houtsoort in blanke lak. Ook geschilderde oppervlaktes 
kunnen verkleuren door blootstelling aan direct en 
indirect zon -en daglicht. 

Net als bij alle ‘levende’ materialen is ieder stuk hout, 
en daarmee dus ook ieder meubelstuk, uniek. Ook het 
massief hout en houtfineer in onze meubelseries hebben 
hun eigen karakter. Bij iedere houtsoort komen knoesten, 
nerven en kleurnuances steeds op verschillende wijze 
naar voren. Dat maakt elk meubel uniek en geeft het 
zijn natuurlijke charme. Afwijkingen ten opzichte van het 
model in de winkel kunnen en mogen voorkomen. 

Iepenhout-OLD ELM - DRIFTWOOD
Gerecycled iepenhout, in het Engels old elm wood, is 
één van de meest gebruikte houtsoorten van Rivièra 
Maison en wordt ook wel drift wood genoemd (letterlijk 
vertaald ‘drijfhout’). De uitstraling en kleurverschillen 
doen vermoeden dat het aangespoeld hout is geweest. 
Van het hout van deze Noord-Amerikaanse iep, dat door 
de natuur en dagelijks gebruik oud is geworden, werden 
destijds voordeuren gemaakt. Nu 80 tot 120 jaar na dato 
wordt het hergebruikt voor o.a. tafelbladen, kastdeuren 
en ladefronten. De meubels krijgen hierdoor een 
natuurlijke en verweerde uitstraling. De gebruikte deuren 
worden schoongeborsteld, gespoeld en verzaagd tot 
de juiste maatvoering van het meubel. De afdrukken 
van scharnieren, sloten en deurkrukken zijn nog goed 
te zien en maken ieder tafelblad uniek. Oud, doorleefd 
en puur natuur. Het is dus niet mogelijk tafels op kleur 
uit te zoeken. Bij mozaïek ingelegde tafelbladen komt de 
diversiteit in het oude hout nog meer naar voren. 
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1.  OLD ELM
2. POPULIERENHOUT
3. ACACIAHOUT
4. Essenhout

I. 2.

3. 4.

Onderhoudstips: Gebruik een licht vochtige 
microvezeldoek of zachte borstel/stofzuiger om de 
old elm oppervlakte stof en kruimelvrij  te maken. Gebruik 
geen agressieve middelen en wrij f of boen niet te hard. 
De old elm oppervlaktes van onze coffee, dining en side 
tables zij n voorzien van een blanke, matte en onzichtbare 
laklaag die het mooie oude untouched gevoel 
beschermd. Wij  adviseren om de Wood Care Kit bij  het 
old elm meubel aan te schaffen voor optimale verzorging, 
bescherming en reiniging. Een zekere voorzichtigheid 
is natuurlij k altij d geboden en daarom wordt het 
aangeraden om onderzetters, pannenonderzetters en 
placemats te gebruiken. 

Populierenhout - Poplar Wood
Een andere veelgebruikte houtsoort is populierenhout. 
Populierenhout is afkomstig van verantwoorde plantages 
waar voor elke gekapte boom, een nieuwe boom wordt 
terug geplant. Populierenhout wordt toegepast in o.a. 
tafelonderstellen en kasten. Veelal wordt het hout eerst 
zwart en daarna wit geschilderd en vervolgens licht 
geschuurd om het geheel een doorleefd uiterlij k te geven. 

Onderhoudstips: Populierenhout wordt gebruikt voor 
onderstellen of frames en kunnen eenvoudig met een 
licht vochtige microvezeldoek worden afgenomen. 
Gebruik geen agressieve middelen en wrij f of boen niet 
te hard.

Acaciahout - Acacia Wood 
Acaciahout is duurzaam vruchtenbomenhout en heeft 
een fi jne nerf. De acaciaboom, ook wel bekend als 
de mimosaboom, is een snel groeiende boomsoort. 
Zodra de boom nagenoeg geen vruchten meer geeft 
wordt deze gekapt en wordt er een nieuwe boom 
geplant. Acaciahout heeft dezelfde eigenschappen als 
mangohout; het is vrij  hard en kan tegen een stootje. 
Omdat acaciahout een vrij  ‘natte’ houtsoort is, kunnen 
en mogen er bij  het acclimatiseren van het hout kleine 
(haar)scheurtjes ontstaan. Dit heeft geen effect op de 
kwaliteit van de meubels en hoort bij  deze houtsoort en 
de stoere uitstraling.

Onderhoudstips: De meubels of onderdelen van de 
meubels van acacia zij n allen met witte verf afgewerkt 
en kunnen afgenomen worden met een licht vochtige 
microvezeldoek. Om de verf te beschermen adviseren wij  
om geen agressieve middelen te gebruiken, en ook niet 
hard te wrij ven of te boenen.

Elzenhout - Alder Wood 
Elzenhout is een zachte, Noord-Amerikaanse houtsoort 
met een rustige nerf. De houtsnippers van dit hout 
wordt gebruikt bij  het roken van zalm. Elzenhout is 

extreem stabiel en wordt onder andere toegepast in 
kasten. Veelal wordt het hout eerst zwart en daarna wit 
geschilderd. Daarna wordt deze licht geschuurd om het 
geheel een doorleefd uiterlij k te geven. 

Onderhoudstips: Elzenhout wordt gebruikt voor 
onderstellen of frames en kunnen eenvoudig met een 
licht vochtige microvezeldoek worden afgenomen. 
Gebruik geen agressieve middelen en wrij f of boen niet 
te hard.

Essenhout - Ash Wood 
Essenhout is een zeer buigzame, maar sterke houtsoort 
die bekend staat om haar mooie vlamtekening. Deze 
houtsoort is extreem stabiel en wordt onder andere 
gebruikt voor het vervaardigen van grote kasten. 

Onderhoudstips: De essen meubels hebben een mooie 
matte fi nish. Gebruik een licht vochtige microvezeldoek 
of zachte borstel/stofzuiger om het oppervlakte stof en 
kruimelvrij  te maken. Wij  adviseren om geen agressieve 
middelen te gebruiken, of hard te wrij ven en/of te 
boenen. Ook is het raadzaam om de Wood Care Kit bij  
het meubel aan te schaffen voor optimale verzorging, 
bescherming en reiniging. Een zekere voorzichtigheid is 
natuurlij k altij d geboden. Gebruik daarom onderzetters, 
pannenonderzetters en placemats. 
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1.  MANGOHOUT
2. OUD Eikenhout
3. OUD SPARRENHOUT
4. EIKENHOUT

I.

3. 4.

Beukenhout - Beech wood 
Beukenhout is van de Europese beuk die meestal een 
bleke crèmekleur heeft en een zeer fi jne nerf. Dit hout 
wordt voornamelij k in de frames van de zitmeubels 
gebruikt. 

Mangohout - Mango Wood 
Mangohout wordt veelvuldig gebruikt in de meubels 
van Rivièra Maison. Deze harde houtsoort is van een 
vruchtenboom, groeit snel en komt lokaal in India 
voor. Zodra de boom minder vruchten afgeeft, wordt 
deze gekapt en wordt het hout verwerkt. Rivièra 
Maison gebruikt uitsluitend plantagehout. Meubels van 
mangohout hebben veelal dezelfde kenmerken als de 
meubels van acaciahout. Mangohout is tevens een vrij  
‘natte’ houtsoort, waardoor bij  het acclimatiseren van het 
hout kleine (haar)scheurtjes kunnen ontstaan. Dit heeft 
echter geen effect op de kwaliteit van de meubels. 

Onderhoudstips: Mango meubels hebben altij d een 
mooie matte fi nish. Met gebruik van een licht vochtige 
microvezeldoek of zachte borstel/stofzuiger kun je de 
oppervlakte stof en kruimelvrij  maken. Het advies is 
om geen agressieve middelen te gebruiken, of hard 
te wrij ven en/of te boenen. Ook is het raadzaam om 
de Wood Care Kit bij  het meubel aan te schaffen voor 

optimale verzorging, bescherming en reiniging. Een 
zekere voorzichtigheid is natuurlij k altij d geboden. 
Gebruik daarom onderzetters, pannenonderzetters en 
placemats te gebruiken. 

Iepenhout - New Elm 
New elm is nieuw iepenhout wat op een verantwoorde 
wij ze gekapt is. Iepenhout wordt toegepast in o.a. 
tafelonderstellen en kasten. Veelal wordt het hout eerst 
zwart en daarna wit geschilderd. Daarna wordt deze licht 
geschuurd om het geheel een doorleefd uiterlij k te geven. 

Onderhoudstips: Deze houtsoorten wordt gebruikt voor 
onderstellen of frames en kunnen eenvoudig met een 
licht vochtige microvezeldoek worden afgenomen. 
Gebruik geen agressieve middelen en ook raden we aan 
niet te hard te wrij ven en/of te boenen.

OUD SPARRENHOUT - Old Fir 
Dit hout is afkomstig van balken uit Chinese huizen 
en schuren en is maar liefst 40 tot 50 jaar oud. Het 
hout is zeer duurzaam en heeft een ‘geleefd’ uiterlij k. 
Kleine haarscheurtjes en vlekken van de hars kunnen 
voorkomen. 

Onderhoudstips: Meubels van deze houtsoort hebben 
altij d een mooie matte fi nish. Met gebruik van een licht 
vochtige microvezeldoek of zachte borstel/stofzuiger 
kun je de oppervlakte stof en kruimelvrij  maken. Geen 
agressieve middelen gebruiken en ook niet hard wrij ven 
of boenen op een vlek. We adviseren om de Wood 
Care Kit bij  het meubel aan te schaffen voor optimale 
verzorging, bescherming en reiniging. Een zekere 
voorzichtigheid is natuurlij k altij d geboden. We adviseren 
daarom om onderzetters, pannenonderzetters en 
placemats te gebruiken. 

EIKENHOUT - Oak wood 
Eikenhout is extreem sterk en wordt gebruikt bij  de 
vervaardiging van tafelbladen en kastdeuren. Het is licht 
van kleur en heeft een mooie opvallende nerf. 

Onderhoudstips: Onze eiken meubels hebben een 
mooie matte fi nish. Met gebruik van een licht vochtige 
microvezeldoek of zachte borstel/stofzuiger kun je de 
oppervlakte stof en kruimelvrij  maken. Geen agressieve 
middelen gebruiken en ook niet hard wrij ven of boenen 
op een vlek. We adviseren om de Wood Care Kit bij  
het meubel aan te schaffen voor optimale verzorging, 
bescherming en reiniging. Een zekere voorzichtigheid is 
natuurlij k altij d geboden. We adviseren om onderzetters, 
pannenonderzetters en placemats te gebruiken. 

2.
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Meubelstoffen

Meubelstof soorten

Rivièra Maison heeft meubelstoffen in natuurlijke en 
synthetische materialen. De meeste stoffen bestaan uit 
een mix van natuurlijke vezels en kunstvezels. 

Wanneer meubels niet gelijktijdig besteld worden kan er 
een kleurverschil zijn. Meubelstoffen worden geverfd, en 
een verschil in verfbad (batch) kan voor kleurverschillen 
zorgen. Wij adviseren daarom om meubels, gemaakt van 
dezelfde meubelstof, in één keer te bestellen, zodat ze 
uit één batch gemaakt kunnen worden. Bestel je op een 
later moment dan moet je er rekening mee houden dat er 
een mogelijk kleurverschil is.

Natuurlijke meubelstoffen
Delen van bepaalde planten en bomen zijn na bewerking 
geschikt voor de vervaardiging van textielvezels, zoals 
katoen en linnen. Door natuurlijke vezels te combineren 
met kunstvezels kan de kleurechtheid en slijtvastheid 
worden verhoogd.

Katoen
Katoen is een natuurlijke en zeer vriendelijke stof. 
Het is een natuurlijke vezel die goed ademt en goed 
absorbeert, waardoor het niet snel zweet. Zoals veel 
natuurlijke vezels is katoen gevoelig voor (in)direct 
dag- en zonlicht en is het kreukgevoelig. Omdat katoen 
vocht snel opneemt, is het lastig schoon te maken. 
Door katoenvezels te combineren met kunstvezels kan 
de kleurechtheid en slijtvastheid worden verhoogd en 
verminderd het kreuken.

Linnen
Linnen is een natuurlijke vezel, gemaakt van de stengels 
van vlas. Linnen is erg luchtig, ademt goed en voelt zacht 
en comfortabel aan. Linnen kreukt relatief snel, waardoor 
het er uitnodigend en vriendelijk uitziet. Net als acryl is 
het een sterke vezel, waardoor vezels en pluisjes niet 
snel los laten. Deze kunnen gaan ophopen tot pilling. 
Gelukkig is pilling gemakkelijk te verwijderen met een 
textieltondeuse voor stoffen. Linnen is, zoals de meeste 
natuurlijke stoffen, gevoelig voor vlekken en verkleuring 
in (in)direct dag- en zonlicht. Door linnen vezels te 
combineren met kunstvezels kan de kleurechtheid en 
slijtvastheid worden verhoogd en het kreuken worden 
verminderd.

Synthetische meubelstoffen
Acryl, polyamide, polyester en polypropyleen zijn 
voorbeelden van bekledingsstoffen die zijn vervaardigd 
uit kunstvezels van verschillende samenstellingen. Het 
voordeel van deze stoffen is dat ze weinig vocht en vuil 
opnemen en minder gevoelig zijn voor verkleuring. 

Acryl
Acryl is een kunstvezel die warm en zacht aanvoelt en 
zeer isolerend is. Acryl isoleert zelfs beter dan wol. Ook 
kan acryl goed tegen zonlicht. Acryl is een sterke vezel 
waarbij losse vezels en pluisjes niet snel loslaten. Als er 
wel losse vezels zijn, kunnen deze zich snel ophopen tot 
bolletjes op de stof, wat pilling genoemd wordt. Pilling 
is makkelijk te verwijderen met een textieltondeuse voor 
stoffen. Net als andere kunstvezels is acryl goed te 
reinigen. 
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Eerste hulp bij vlekken op stof
Probeer de handelingen altijd eerst uit op een niet 
zichtbaar gedeelte van de stof. Als je bij aankoop de 
All in House Service hebt afgesloten, kun je verdere 
informatie vinden op pagina 24/25.

Vaste substantie gemorst?
Substantie direct met lepel verwijderen. Schraap de 
substantie eraf, en druk deze zo min mogelijk in het 
weefsel. Vervolgens droog deppen met een tissue of 
schone theedoek.

Vloeibare substantie gemorst?
Wrijf niet! Dep de substantie met een tissue of schone 
theedoek. De meeste dranken zijn met lauw water te 
verwijderen, door wederom te deppen. Herhaal deze 
behandeling zo vaak als nodig. 

Meubelstof Onderhoud

Pellini
Pellini is een samengestelde stof met een percentage 
van 10% leder en heeft daardoor de eigenschappen van 
stof met een lederuitstraling.

Polyester
Polyester is de meest gebruikte kunstvezel. Zoals de 
meeste kunstvezels is polyester goed te reinigen. Ook 
kan polyester goed tegen (in)direct dag -en zonlicht 
en kreukt het bijna niet. Polyester kan wat statisch en 
minder vriendelijk aanvoelen dan bijvoorbeeld katoen.

Polypropyleen
Polypropyleen is een kunstvezel die weinig vocht 
opneemt. Hierdoor is de stof van meubels of 
meubelaccessoires van polypropyleen goed te reinigen.

Polyurethaan
Polyurethaan is een goed reinigbare kunstvezel. 
Het wordt vaak gebruikt als een dun bovenlaagje bij 
kunstleder. Dit zorgt ervoor dat de stof erg slijtvast wordt 
en makkelijk te reinigen is, omdat vuil er niet intrekt. 

Het nadeel hiervan is wel dat het niet ademt en dus snel 
gaat zweten.

Viscose
Viscose is een kunstvezel die gemaakt wordt van een 
natuurlijke grondstof. Viscose is een vriendelijke stof die 
zacht en soepel aanvoelt. Viscose is gevoelig voor vocht, 
kreuk en licht.
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Kwaliteitsinformatie Meubelstoffen (KIM) is de officiële, 
landelijk erkende productinformatie voor meubelstoffen. 
De KIM wordt aangegeven d.m.v. de Martindale test. 
Hoe hoger het aantal Martindale-toeren, hoe slijtvaster 
de stof is. Meubelstoffen worden onderverdeeld in 5 
gebruiksklassen:

Decoratief gebruik  ( tot 6.000 Martindale )
Stoffen in de gebruiksklasse ‘Decoratief gebruik’ hebben 
een geringe slijtweerstand en zijn alleen geschikt voor 
gebruik op zitmeubelen die uitsluitend een decoratieve 
functie hebben. Bijvoorbeeld een siermeubel in de hal of 
slaapkamer, waarop zelden iemand even zit.

Licht woongebruik ( 6.000 tot 15.000 Martindale )
Meubelstoffen in de gebruiksklasse ‘Licht woongebruik’ 
zijn geschikt voor meubelen die voorzichtig en niet 
dagelijks worden gebruikt.

Normaal woongebruik ( 15.000 tot 40.000 Martindale )
Meubelstoffen in de gebruiksklasse ‘Normaal 
woongebruik’ zijn bestand tegen dagelijks enkele 
uren gebruik in een gemiddelde gezinssituatie. Wel 
dient daarbij bedacht te worden dat op zichzelf niet 
ongebruikelijke gewoontes en situaties kunnen leiden 
tot een meer dan normale belasting van de meubelstof. 
Bijvoorbeeld een zitplaats voor de TV die dagelijks vele 
uren wordt gebruikt.

Intensief woongebruik ( 40.000 tot 75.000 Martindale )
De gebruiksklasse ‘Intensief woongebruik’ geeft 
aan dat hier sprake is van een sterke meubelstof die 
bestand is tegen dagelijks enkele uren intensief gebruik, 
bijvoorbeeld in een druk gezin. Deze gebruiksklasse 
wordt ook aanbevolen wanneer er sprake is van een 
vaste zitplaats voor de TV die dagelijks vele uren wordt 
gebruikt.

Intensief woongebruik + werken ( 75.000 en hoger 
Martindale )
Extra sterk zijn de meubelstoffen in de gebruiksklasse 
‘Intensief woongebruik + werken’. Het begrip werken 
geeft aan dat deze stoffen ook geschikt zijn voor gebruik 
in werksituaties. Een vergelijkbaar gebruik kan ook in de 
woonsituatie voorkomen, bijvoorbeeld een computer-
werkplek thuis. Meubelstoffen in deze gebruiksklasse 
kunnen dagelijks vele uren intensief worden gebruikt. 

Kwaliteitsinformatie meubelstoffen
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De lichtechtheid geeft de mate aan waarin een 
meubelstof bestand is tegen het verkleuren onder 
invloed van zon-, dag- en kunstlicht. Het is technisch niet 
mogelijk stoffen te vervaardigen die onder invloed van 
licht in het geheel niet verkleuren, zeker niet wanneer 
een stof regelmatig vele uren aan direct zonlicht wordt 
blootgesteld. Bij donkere kleuren is de verkleuring sneller 
zichtbaar dan bij lichtere kleuren. De lichtechtheid wordt 
onderverdeeld in drie klassen:

Voldoende
Meubelstoffen met een lichtechtheid in de klasse 
‘Voldoende’ zijn redelijk bestand tegen (in)direct kunst-
daglicht en/of zonlicht. Het wordt afgeraden deze stoffen 
aan (in)direct zonlicht bloot te stellen.

Goed
Meubelstoffen in deze klasse zijn goed bestand tegen 
kunst en daglicht en redelijk bestand tegen (in)direct dag 
en/of zonlicht. Bij langdurig blootstellen aan (in)direct 
daglicht en/of zonlicht kan verkleuring optreden.

Zeer goed
Meubelstoffen in deze klasse zijn zeer goed bestand 
tegen kunst- en daglicht en redelijk goed bestand tegen 
(in)direct zonlicht. Bij langdurig blootstellen aan zonlicht 
kan na geruime tijd toch een verkleuring optreden.
De meubelstof soorten van de collecties kunnen per 
seizoen verschillen, mocht je meer informatie willen 
ontvangen over de verschillende stofcollecties verwijzen 
wij je graag naar de Rivièra Maison website of raden wij 
je aan om contact op te nemen met een Rivièra Maison 
Store of verkooppunt.

LICHTECHTHEID
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meubel Stofspecificatie aangekocht(e) meubel(s):  

(in te vullen door de verkoper/verkoopster)
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“Our mission is to 
inspire you and make 
you happy, by creating 
that ultimate feeling of 
comfort and home.”

Onze zitmeubels zijn voorzien van vulmateriaal, 
ondersteund door een onder vering. De meest gebruikte 
soort onder vering bij Rivièra Maison is de nosagvering 
vanwege de uitstekend verende eigenschappen. De veer 
is elektrisch gehard en kan daardoor jaren mee zonder 
zijn kwaliteit te verliezen.

Dons, vlok en staafjesvulling 
Zitcomfort is één van de belangrijkste factoren bij de 
aanschaf van een zitmeubel. De zitvulling van onze 
banken, sofa’s en fauteuils bestaat meestal uit een aantal 
compartimenten die afzonderlijk worden gevuld met 
dons, polyethervlokken of -staafjes, of een combinatie 
van deze materialen. De gescheiden compartimenten 
voorkomen dat de vulling zich kan verplaatsen van 
het ene gedeelte van het kussen naar het andere. Wel 
zal het materiaal zich in het gebruik verspreiden door 
het gedeelte waarin het zich bevindt. Het dagelijks 
opschudden van deze vullingen is dan ook zeer aan te 
raden. Wanneer je dit niet doet, kan het zijn dat deze 
vulling, omdat deze gaat inzakken en plakken, niet meer 
in goede staat is terug te brengen. Hierdoor ontstaat de 
zogenoemde kuilvorming. Vanzelfsprekend geven zachte 
vullingen meer aanleiding tot kuilvorming dan hardere 
vullingen. De keuze van een zachte vulling is er één die 
bewust door de ontwerper wordt gemaakt, het zitmeubel 
krijgt hierdoor een rijker, nonchalanter en speelser uiterlijk 
en heeft hierdoor ook een zachte en comfortabele zit.

Polyetherschuim
Het zitcomfort van polyether is zeer groot door 
de regelmatige celstructuur van dit materiaal. 
Polyetherschuim kan gemaakt worden met veel of 
weinig luchtcellen; dit wordt aangegeven met soortelijk 
gewicht (SG). Hoe hoger dit cijfer, hoe vorm vaster het 
polyetherschuim. Bij een juist soortelijk gewicht voldoet 
polyether goed voor de verwerking van zit- en rug 
kussens in meubels.

Dacron
Alle gestoffeerde meubels van Rivièra Maison zijn 
voorzien van meerdere lagen schuim op elkaar, met 
daaromheen een dikke laag dacron om het zitcomfort 
te vergroten. Dacron is een zeer zacht materiaal, 
specifiek voor de meubelstoffering en is gemaakt van 
een microvezel. Qua stof en vulling kunnen bij sommige 
zitmeubels uit onze collectie de losse zitkussens 
omgedraaid worden.

Koudschuim
Koudschuim is een materiaal dat door de open 
celstructuur zeer goed ademt en vocht opneemt. 
Het is een polyurethaanschuim en wordt tijdens 
de fabricage niet op hoge temperatuur gebracht, 
waardoor het schuim goede comfort- en 
duurzaamheidseigenschappen bezit. Voornamelijk bij 
zwaardere belasting ontstaat een sterke tegendruk. Het 
materiaal zit zeer comfortabel en blijft deze eigenschap 
zijn gehele levensduur behouden. Verder is koudschuim 
scheurwerend, brandwerend, goed rekbaar, geeft het 
geen stof af en is het antiallergisch.
 

VULMATERIALEN van zitmeubels
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Invloed van (in)direct dag- en/of zonlicht
Meubelstoffen zullen onder invloed van (in)direct 
dag en/of zonlicht na verloop van tijd altijd in meer of 
mindere mate verkleuren. Dit verschilt per stofsoort. 
Bij stoffen waar natuurlijke vezels in verwerkt worden 
zoals katoen en/of linnen zal deze stof onder bepaalde 
omstandigheden sneller kunnen verkleuren.

Verkleuring door warmtebronnen
De stof en kleur van het zitmeubel kunnen, door warmte-
bronnen in de directe nabijheid worden beïnvloed. Vlak 
bij een centrale verwarming of kachel kan de stof door 
de warmte fletser worden of craqueleren. 

Uitdroging door droge lucht
Droge lucht kan stof en pellini uitdrogen, waardoor het 
ontvankelijker is voor allerlei invloeden van buitenaf. 
Houd de luchtvochtigheid op peil met waterverdampers. 
Dat is niet alleen beter voor de stof en pellini, maar ook 
prettiger en gezonder voor jezelf. 

chemicaliën en scherpe voorwerpen
Zowel gespen, ritssluitingen en spijkerkoppen van 
jeanskleding, als nagels van honden en katten combi-
neren slecht met stof en pellini. In haarlak, gel, nagellak, 
lijm en andere vluchtige producten zit aceton. Als één 
druppeltje hiervan op de stof komt, veroorzaakt dit een 
onherstelbare beschadiging. Meubelstoffen zijn voor 
andere chemicaliën erg gevoelig pas hier dus goed 
mee op.

Kussens en zitcomfort
Verschillende van onze zitmeubels zijn gedeeltelijk voor-
zien van kussens met los vulmateriaal, zoals dons en/
of vlokken of staafjes wat het zitcomfort aanzienlijk 
verhoogt. Wel is het aan te bevelen de kussens wekelijks 
op te schudden. Indien je dit niet doet, kan de vulling 
gaan plakken en inzakken, waarna dit niet meer in 
goede staat is terug te brengen. Er zal dan “kuilvorming” 
ontstaan. Zitplaatsen die vaker gebruikt worden voelen 
zachter en soepeler aan dan minder vaak gebruikte 
zitplaatsen.

Plooivorming bij zitmeubels
Vlak na aankoop is een gestoffeerd meubel meestal 
strak en weinig ‘doorleefd’. Voor een optimaal zitcomfort 
moet de vulling ongeveer 20% soepeler worden. Dit 
is afhankelijk van de soort vulling en stof. Een harde 
kussenvulling wordt altijd iets zachter en gedurende het 
gebruik rekt de stof iets op, waardoor altijd plooivorming 
ontstaat. Dit hoort bij de eigenschap van stof en is niets 
om je zorgen over te maken.

Switch & Turn
De kussenvullingen van verschillende zitmeubels waar-
borgen het zitcomfort. Wij adviseren je om de losse 
zit-, rug- en sierkussens van een zitmeubel regelmatig 
op te schudden, dit zorgt ervoor dat de kussens zijn 
juiste vorm behouden. Daarnaast is het advies om de 
kussens te wisselen en te draaien, oftewel Switch & 
Turn. In sommige gevallen kunnen zowel de zit- als de 

algemene zitmeubel informatie
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rug kussens aan beide zijden gebruikt worden. Deze 
zijn hierdoor eenvoudig om te wisselen en te draaien. 
Bij sommige zitmeubels kunnen de kussens alleen 
omgewisseld worden en niet worden gedraaid. Om de 
kussens toch te kunnen draaien, haal je de kussenvulling 
voorzichtig uit de hoes en stop je deze vervolgens 
omgedraaid terug in de hoes. 

Het advies is om de kussens vier tot zes keer per jaar te 
wisselen, te draaien en regelmatig op te schudden. Het 
is belangrijk om zelf op de juiste wijze voor de zitmeubels 
te zorgen. Zo geniet je langer en in alle tevredenheid van 
je aankoop.

Pilling
Een ander effect dat van invloed is op het uiterlijk van 
meubelstoffen is het zogenaamde pilling effect. Hiermee 
worden losse vezeltjes bedoeld, die door draaiende 
bewegingen op de stof vervilten of klitten. Dit verschijnsel 
verdwijnt op den duur. Met een pluizenkam of een textiel-
tondeuse, beiden bij de drogist verkrijgbaar, kun je het 
verhelpen. Dit is onschadelijk en niet iets om je zorgen 
over te maken, alleen overbodige deeltjes zullen hierdoor 
loslaten.

Slijtage van meubelstof
Helaas bestaat er geen meubelstof die niet slijt. 
Een meubel met een stoffen bekleding zal meer of 
minder slijten afhankelijk van de intensiteit van het 
gebruik.

Losse draden
Hoe zorgvuldig wij onze zitmeubels ook bekleden, het 
blijft altijd handwerk en er kan in de weefsels altijd een 
draad los komen te zitten. Loshangende draden kun 
je met een kromme naald terugduwen of afknippen. 
Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met de 
klantenservice voor advies*.

Shading
Door gebruik ontstaan er schijnvlekken shading dit zijn 
dus geen echte vlekken. De plekken die door shading 
ontstaan zien er uit alsof er met water op gemorst is. Op 
deze plekken liggen de polen van de stof niet in dezelfde 
richting. Afhankelijk van het standpunt van waaruit men 
naar deze plekken kijkt, lijken de plekken donkerder of 
lichter dan de rest van de stof. Het is een optisch effect 
en heeft dus met verkleuren niets te maken. Het advies 
hierin luidt om met de stofzuiger, voorzien van een 
schone opzetborstel met zachte haren, met de vleug 
mee te zuigen. Zo worden de polen van de stof weer 
geoptimaliseerd en tegelijkertijd verwijder je stof en vuil. 
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Je kunt jezelf afvragen of bepaalde verschijnselen 
normaal zijn bij een meubelstof. Het is goed te weten 
wanneer iets gewoon of ongewoon is. Hierbij een lijst 
met veelgestelde vragen en onze antwoorden.

 

We noemen dat shading of poolomval. Er ontstaan als 
het ware schijnvlekken, waarbij het lijkt alsof er water 
op de stof is gemorst. Op bepaalde plekken liggen de 
polen niet in dezelfde richting. Afhankelijk van of je met 
de vleug mee kijkt, of tegen de vleug inkijkt, lijkt de stof 
verkleurd. Shading heeft echter niets met verkleuring te 
maken. Het is een optisch effect dat verandert met de 
plaats van de waarnemer ten opzichte van de stof. Dit 
wordt internationaal door de meubelbranche niet als 
fabricagefout gezien.

Afhankelijk van het materiaal van de vulling, neemt de 
veerkracht van de zitting van jouw zitmeubel op den duur 
af. Zeker als je lang en vaak op dezelfde plaats zit. De 
bekleding rekt hierdoor op en de zittingen zakken in. Dit 
is een normale reactie van een zitmeubel en geen reden 
tot zorg. Het kan voorkomen dat een nieuw zitmeubel 
in eerste instantie wat harder aanvoelt dan het model 
waarop je in onze showroom hebt gezeten. Bij normaal 
gebruik verdwijnt dat gevoel binnen korte tijd en zit je net 
zo comfortabel als bij ons in de showroom.

VEELGESTELDE VRAGEN over zitmeubels

‘In de stof van onze bank lijken 
vlekken te ontstaan, zonder dat er 
iets gemorst is. Is dat normaal?’

‘Het comfort van onze zitkussens wijkt 
af van het comfort in de showroom. 
Hoe kan dit?’



RIVIèRA MAISON    |    21

‘Twee van onze nieuwe, gestoffeerde 
fauteuils hebben plooien gekregen. De 
andere stoelen niet. Hoe kan dat?’

‘Er zitten pluisjes aan mijn bank, Is dit 
normaal?’

 ‘De leuningen van ons bankstel 
kleuren helemaal donker. Wat kun je 
hieraan doen?

Plooivorming is een normaal verschijnsel dat niets met de 
kwaliteit van uw zitmeubel te maken heeft. Dat de twee 
fauteuils wel plooien en de andere niet, komt waarschijn-
lijk doordat je frequent op deze twee fauteuils zit en nau-
welijks op de anderen. Onze zitmeubels zijn met de hand 
gemaakt en daardoor zijn kleine verschillen tussen de 
stoelen mogelijk. Een advies is om regelmatig te wisselen 
van stoel of zitplek.

Alle meubelstoffen met gemengde vezels gaan in meer 
of mindere mate pillen. Hiermee worden losse vezeltjes 
bedoeld, die door draaiende bewegingen op de stof 
vervilten of klitten. 

Dit verschijnsel verdwijnt op den duur. Met een plui-
zenkam of een textieltondeuse, beiden bij de drogist 
verkrijgbaar, kun je het verwijderen. Pilling is een normaal 
verschijnsel en is niet nadelig voor de kwaliteit. 

Hoewel moderne zitmeubels wel tegen een stootje 
kunnen, verhoog je de levensduur van je zitmeubel 
door er voorzichtig mee om te gaan. Sterke vervui-
ling van meubels is een gebruiksklacht en komt niet 
voor garantie in aanmerking.
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Buiten het gebruik van hout en stof, maakt 
Rivièra Maison ook gebruik van andere materialen. 
De meest voorkomende materialen die gebruikt worden 
bij  het vervaardigen van onze meubels, en hoe deze 
het beste onderhouden kunnen worden, wordt 
hieronder omschreven. 

Rattan
De naam van het rietmateriaal dat gebruikt wordt voor 
de Rustic Rattan meubels en accessoires is slimit. Het 
is een 100% natuurlij k materiaal met een vergrij sde look. 
De rattan producten zij n tij dloos en op vele manieren 
te gebruiken. Slimit groeit als wurglianen langs de 
boomstammen in de oerwouden van Kalimantan-
Indonesië. In het regenseizoen worden strengen van 
5 tot 6 meter geoogst. De verdere verwerking wordt 
op Java uitgevoerd. Het slimit ligt vervolgens enkele 
weken in modderbaden voor een mooi vergrij sde 
kleur. Na een selectie op dikte is het materiaal klaar 
voor verdere verwerking. Alle producten worden met 
de hand gevlochten en zij n daardoor uniek. De Rustic 
Rattan meubels en accessoires zij n tij dloos, hebben een 
robuuste uitstraling en zij n op vele manieren te gebruiken.

Wicker
Bij  het ontwerp van tuinmeubels is alle aandacht gericht 
op het gebruik buitenshuis. Het aluminium frame van 
de tuinmeubels is omwikkeld met kunststof vlechtwerk. 
Wicker is UV- en weerbestendig en kan het gehele jaar 
buiten blij ven staan. Het vlechtwerk is zodanig uitgevoerd 
dat het een natuurlij ke rattan look krij gt. De handgrepen 
en onderdelen van de stoelpoten zij n gemaakt van 
aluminium. 

Aluminium
Aluminium is door de stalen aanblik een zogenaamd 
‘koud’ materiaal, dat zich uitstekend laat combineren met 
de warmte van houten en gestoffeerde meubels. Voor 
het vervaardigen van aluminium meubels gebruikt Rivièra 
Maison deels gerecycled en deels nieuw aluminium. 
Aluminium afval, afkomstig van oude vliegtuigen, 
auto’s, fi etsen, maar ook lege frisdrankblikjes en oud 
keukengerei, wordt versnipperd en omgesmolten. De 
aluminium meubels worden handmatig geproduceerd en 
gepolij st.

Aluminium is zeer besmettelij k als het gaat om (vette) 
vingerafdrukken en vocht. Eenvoudig te reinigen met 
een vochtige doek en na te wrij ven met een droge doek. 
Gebruik van onderzetters wordt aangeraden. Gebruik 
nooit schurende schoonmaakmiddelen bij  het reinigen 
van aluminium.

overig materiaalgebruik

RATTAN SLIMIT
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Glas
Glas wordt gemaakt door zand en kalk te laten 
samensmelten. Voor het dagelij kse onderhoud gebruik 
je een microvezel doek met alleen water of een gewone 
glasreiniger op alcoholbasis. Spuit dit op een doek en 
niet direct op het glas. Dit om de houten onderdelen/
frames naast het glas te beschermen. Na de behandeling 
altij d goed droogwrij ven. Om krassen te voorkomen, is 
het verstandig onderzetters te gebruiken op een glazen 
oppervlak plaatst. Gebruik geen harde schuurmiddelen 
bij  het reinigen van glas. Zelfs een afwasborstel kan al 
krassen veroorzaken. 

Natuursteen
Arduin, blauwsteen ofwel natuursteen wordt gedolven 
in mij nen. Deze steenlagen zij n duizenden jaren oud 
en kunnen fossielen bevatten. De uitstraling van een 
natuurstenen tafel of bij zettafel is nooit exact gelij k aan 
die van de tafel die je in de winkel uitgekozen hebt. 
Dit is ook niet mogelij k, want elk stuk natuursteen 
is uniek en vertoont een eigen kleurschakering en 
oneffenheden. Houd natuursteen met een vochtige zeem 
schoon. Vetvlekken dien je direct met een sopje van 
zuivere zeep te verwij deren. Gebruik nooit schurende 
schoonmaakmiddelen. Kleine krasjes kun je wegpoetsen 
met autopolish.

GEHARD GLAS
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Onze standaard garantievoorwaarden zijn conform 
de garantievoorwaarden van de Centrale Branche-
vereniging Wonen (CBW). Dit betekent dat je drie jaar 
kwaliteitsgarantie op basis van afschrijving krijgt. Deze 
garantie geldt op productklachten. Gebruiksklachten zijn 
uitgesloten van garantie. Zie de algemene voorwaarden 
op onze website, of op de website van CBW.

Wil je naast de standaard garantievoorwaarden extra 
service op je nieuwe gestoffeerde meubel? Sluit dan 
bij aanschaf direct de All in House Service af. Om deze 
service te bieden, werkt Rivièra Maison samen met 
Oranje Furniture Care

Je bent zuinig op je zitmeubel en je verzorgt het zoals dat 
hoort:
• Je beschermt je zitmeubel tegen direct zonlicht/      

warmtebron.
• Je verwijdert stof wekelijks met een stofzuiger en 

gebruikt hiervoor een schone borstel en gaat met de 
vleug mee.

• Je verwijdert de losse pluisjes met een vochtige 
zeem. 

• Je doet voorzichtig met scherpe voorwerpen zoals      
jeansspijkers, gespen, honden- en kattennagels.

Toch kan er per ongeluk iets op worden gemorst of kan 
er onverwacht een probleem ontstaan dat je zelf niet 
goed kan oplossen. Dan is het fijn dat je een beroep 
kunt doen op de professionele All in House Service 
die de juiste oplossing kan bieden. De All in House 
Service biedt 5 jaar lang zorgeloos genieten. Zelfs 
wanneer er onverhoopt een glas wijn over de stof wordt 
gemorst, bieden zij een oplossing. De professionele 
servicemedewerkers van All in House bezoeken je aan 
huis en lossen dit probleem op zonder verdere kosten.

Met de All in House Service ben je 5 jaar gegarandeerd 
van professionele hulp bij eventuele calamiteiten. De 
All in House Service gaat verder, waar de normale 
fabrieksgarantie ophoudt:
• 5 jaar aanvullende constructieservice
• 5 jaar aanvullende vlekkenservice voor textiel

Service & garantie

5 jaar bescherming en 
vlekkenservice

Extra lange service met  
All In House Service

Met de All in House Service, verkrijgbaar in Nederland 
en Duitsland, wordt je meubel voorzien van een 
hoogwaardige textielbescherming. De onzichtbare 
vezelbeschermer maakt de meubelstof optimaal vlek 
werend en daarmee zeer gebruiksvriendelijk. Door 
de bescherming zijn vlekken eenvoudig te reinigen en 
krijgen vloeistoffen geen kans om een blijvende vlek te 
veroorzaken in de meubelstof. 
Heb je bij de aanschaf van jouw zitmeubel niet direct 
voor deze extra service gekozen, maar wil je deze service 
bij nader inzien toch afsluiten? Dat kan nog in de periode 
tussen de aankoop en de levering van het product. Let 
op: dit kan nog tot max. twee weken vóór levering.

Onder de vlekkenservice vallen alle vlekken die 
veroorzaakt zijn door:
• Dranken, zoals: koffie, thee, chocolademelk, 

frisdrank, vruchtensap, wijn, bier en likeur.
• Voedingsmiddelen, zoals:  tomatensaus, jus, 

pindakaas, chocoladepasta, jam, ketchup, 
mayonaise en curry.

• Alle af- en uitscheiding van mens en zoogdier, 
zoals transpiratie, huidvet, bloed, urine, braaksel en 
ontlasting. 



De volgende aspecten zijn uitgesloten van service: 
• Meubels die oneigenlijk gebruikt zijn, zoals bij 

schuld/opzet en geweld. 
• Product specifieke eigenschappen zoals normale 

slijtage en gebruikssporen.

Op de Rivièra Maison website kun je een instructie filmpje 
vinden hoe je zelf de meubels kunt in spuiten.
Kies je voor de All in House Service? Dan heb je 5 
jaar aanvullende service. Bij problemen die buiten de 
officiële service vallen krijg je een korting van 50% op 
het normaal geldende consumententarief van onze 
meubelservice specialisten. Onze tarieven zijn terug te 
vinden op www.oranje-concepts.com.

Het Service Centre van All in House staat gedurende 
de garantieperiode voor je klaar en zijn telefonisch 
bereikbaar op +31(0)55 – 35 75 411 
van maandag t/m vrijdag* van 08.30 uur tot 18.00 uur.
*M.u.v. feestdagen.

Onder de aanvallende constructieservice valt:
• Opspannen van de bekleding als deze       

overmatig is gaan rimpelen of plooien
• Verstevigen en/of opvullen van vaste zittingen als 

deze  overmatig zijn gaan inzakken
• Aanspannen van singelbanden
• Herstellen of vervangen van nosag-veren en binnen 

vering
• Repareren van losgeraakte stiknaden
• Herstellen van bedieningsmechanieken
• Verstevigen en/of opvullen van losse kussens
• Verhelpen van piep- en kraakgeluiden
• Vastzetten van losgeraakte verbindingen
• Vastzetten van losgeraakte knopen
• Vastzetten van losse verenclips
• Herstellen of vervangen van elektrische delen zoals 

motoren, trafo’s

5 jaar bescherming en 
vlekkenservice
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contact
Rivièra Maison
Klantenservice: +31(0)20 - 7232199
E-mail: contact_us@riviera-maison.nl
IBAN: NL91ABNA0538385103 
BANK: ABN AMRO / BIC: ABNANL2A
BTW-nummer: NL808050461B01
KvK nummer: 34.11.53.27

All in House Service
Klantenservice is bereikbaar 
op tel +31(0)55 – 35 75 411 van maandag t/m vrijdag* 
van 08.30 uur tot 18.00 uur.
*M.u.v. feestdagen.
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contact
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Opmerkingen:

JE VERKOPEr/VERKOOPSTER:

Rivièra Maison B.V. Hoofdkantoor  |  Beiraweg 15  |  1047 HN Amsterdam
E-mail: contact_us@riviera-maison.nl  |  www.rivieramaison.nl  |  Tel. +31(0)20 - 7232199

GEFELICITEERD met deze prachtige aankoop.
wij zijn blij dat je gekozen hebt voor rivièra MAISOn!




