Hout
Voor onze meubels maken wij gebruik van verschillende soorten hout, veelal oude gebruikte balken
of planken die wij in partijen opkopen en een tweede leven geven in de vorm van een meubel.
Elk stuk hout dat wij voor onze meubels selecteren, is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheuren,
kleine gaatjes, oneffenheden en/of (open) noesten zijn natuurlijke kenmerken die de echtheid van
het hout typeren. Dit zijn geen materiaalfouten, maar een handtekening die de natuur en de tijd aan
het hout heeft meegegeven. Deze karakteristieke eigenschappen zorgen er voor dat ieder meubel
uniek is.
Wanneer je een of meerdere producten tegelijk besteld, proberen wij de gekozen houtsoort in
structuur, nerf en kleur zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Wanneer je echter op een latere
datum een product nabesteld, kan deze door het unieke karakter van iedere balk of plank afwijken.
Bij al onze meubels waarin hout is verwerkt, worden de houten delen -afhankelijk van het type
product- afgewerkt met een matte componenten lak of een twee componenten olie, tenzij anders is
overeengekomen met de klant.
Hout is een natuurproduct dat kan krimpen en uitzetten als gevolg van een wisselend vochtgehalte.
Dit is het werken van hout. Hoe vochtiger de lucht, hoe groter de kans dat het hout gaat (zwellen)
uitzetten. Is de lucht juist erg droog, dan bestaat er een kans dat het hout gaat scheuren (krimpen).
Deze natuurlijke werking van hout hoort bij een houten product en is geen klacht die verholpen kan
worden.
Om de werking van het hout te minimaliseren is luchtvochtigheidsgraad in de woning daarom heel
belangrijk. De ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 50% en 60%. Zorg dus voor een constante
luchtvochtigheid in uw woning. Dit kan door gebruik te maken van luchtbevochtigers of
luchtontvochtigers.

Evenals de luchtvochtigheid is ook de temperatuur van invloed op uw houten meubels. Probeer grote
schommelingen van temperatuur te vermijden anders kunnen er scheurtjes ontstaan in het hout.
Onder invloed van licht kunnen houten meubelen na verloop van tijd verkleuren. Afhankelijk van de
houtsoort en het type afwerking zal de kleur warmer of lichter worden. Om verkleuring tegen te gaan
dient het meubel zo min mogelijk aan direct zonlicht blootgesteld te worden. Bij zonlicht is het aan te
raden om zonwering te gebruiken.
Kleurverschillen onderling en ten opzichte van het showroommodel of de productfoto op de
webshop zijn daarom voor de hand liggend en niet te voorkomen. Om de natuurlijke uitstraling van
het hout te behouden en verkleuring zoveel mogelijk te voorkomen, hebben wij het hout eerst
voorbehandeld met een transparante, kleurloze kleurbeits en daarna behandeld met twee lagen HD
systeemlak natuurmat.

Onderhoud houten meubelen
 Om de werking van het hout te minimaliseren adviseren wij u om het meubel niet dichtbij
warmtebronnen zoals radiator, kachel, haard of direct zonlicht te zetten alsook niet in de
directe omgeving van een airco-unit.

 Gebruik onderzetters onder kopjes, glazen, pannen etc. om beschadigingen van vocht,
deukjes, krassen of verkleuringen door warmte te voorkomen.
 Door vazen, decoratiemateriaal, potten etc. te voorzien van viltjes voorkomt u krassen.
 Gebruik bij potten voor planten altijd een binnenpot en viltjes om schade als gevolg van
continue vochtbelasting te voorkomen.
 Door decoratiematerialen regelmatig te verplaatsen voorkomt u lokale verkleuringen.
 Gebruik bij het schrijven op papier een onderlegger om het hout tegen indrukken te
beschermen.
 Als er vloeistof wordt gemorst, dient u dit zo snel mogelijk af te nemen met een droge
(thee)doek of tissue totdat het oppervlak droog is. Doe dit ook als het meubel voorzien is van
een beschermende laag. Zo blijven eventuele gevolgen beperkt.
 Reinig het oppervlak nooit met hardnekkige schoonmaakmiddelen. Niets is daar tegen
bestand.
 Om schade aan uw vloer te voorkomen dient u er op te letten dat er na het dweilen van uw
vloer of morsen van vloeistoffen geen vocht achterblijft onder of rondom de stalen of houten
poten.
 Beschadigingen aan vloeren kunnen veelal voorkomen worden door vilten dopjes aan de
onderzijde van de poten te plaatsen.
 Vervang de vilten dopjes regelmatig.
 Verslepen van meubelen kan schade veroorzaken aan de meubelen en de vloer.
 Probeer onderhoudsproducten eerst uit op een onopvallende plek.
 Alle meubelen zijn ontworpen, ontwikkeld en getest op inpandig gebruik. De meubelen zijn
niet getest op commercieel gebruik. Bij eventueel commercieel gebruik of gebruik in de
buitenlucht of een andere vorm van onjuiste opslag of onderhoud vervalt iedere aanspraak
op de garantie.

