
Staal 

Staal is een legering van ijzer en koolstof en is leverbaar in verschillende kwaliteiten. Voor onze 

meubels van staal maken wij gebruik van warm gewalst staal.  

Warmgewalst staal, ook wel blauwstaal genaamd, is een steeds populairder wordend materiaal in de 

interieurbouw. Over blauwstaal ligt een laagje (de walshuid) dat een warme, gekleurde gloed 

creëert. Het geeft het staal een schakering aan kleuren van donker grijs, grijs, zwart en blauw. Ieder 

stuk staal is hierin uniek van structuur, tekening en kleur. Kleurverschillen onderling en ten opzichte 

van het showroommodel of de productfoto op de webshop zijn daarom voor de hand liggend en niet 

te voorkomen. 

Staal is een bijzonder materiaal dat op verschillende manieren wordt toegepast om een stoere, 

natuurlijke industriële uitstraling te creëren. Voor enkele ontwerpen van meubels laten wij staal 

zetten (buigen). Hiermee creëer je een hoek in het staal. Bij het zetten van platen moet u altijd 

rekening houden dat er een 'zetrand' ontstaat net onder de hoek die is gezet. Deze zetrand is 

onvermijdelijk en laat zich zien in de vorm van een heel dun donker lijntje in het staal. 

De stalen meubels worden door ons voorzien van een matte transparante 2k lak of een matte 

transparante poedercoat. Om de stalen meubels te laten spuiten of poedercoaten moeten wij een 

klein gaatje boren in het staal waar het meubel aan kan worden opgehangen. Dit gaatje boren wij 

altijd op een plek waar later het rubberen profiel wordt geplaatst dat dient als meubeldop. 

 

Onderhoud meubelen van staal 

 Jouw meubel ziet er langer als nieuw uit als je hitte, vocht en direct zonlicht vermijdt. Pas dus 

op met natte, warme of koude dingen, en gebruik altijd een onderzetter. 

 Gebruik onderzetters onder kopjes, glazen, pannen etc. om beschadigingen van vocht, 

krassen of verkleuringen door hitte 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. 

 Als er vloeistof wordt gemorst, dient u dit zo snel mogelijk af te nemen met een zachte droge 

doek en daarna af te nemen met een licht vochtige zachte doek.  

 Onze metalen meubelen zijn kwalitatief, maar er kunnen toch krassen in komen. Deze 

vermijd je door iets te verplaatsen door het op te heffen in plaats van te slepen. 

 Voor het reinigen van al het metaal geldt: een licht vochtige zachte doek is vaak voldoende.  

 Reinig het oppervlak nooit met hardnekkige schoonmaakmiddelen. Niets is daar tegen 

bestand. 

 Bij hardnekkigere vlekken eerst proberen om deze met lauwwarm water weg te krijgen en 

een zachte doek. Werkt dit niet, dan kan je natuurzeep gebruiken. Met andere middelen kan 

het oppervlak namelijk worden beschadigd.   

 Gebruik een zachte droge doek om het stof van het oppervlak te nemen. 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. 


