
Eigenschappen hout
Net als bij alle levende materialen is ieder stuk hout uniek. Daarmee dus ook ieder meubelstuk.Ook het massief hout en 
houtfineer in onze meubelprogramma’s hebben hun eigen karakter. Het is in ontelbare soorten te verkrijgen en elke soort 
heeft zijn eigen kleur, hardheid en nerfstructuur. De kleur kan onder invloed van licht en lucht op den duur verkleuren. 
We kennen harde en zachte houtsoorten. Zachte houtsoorten (grenen en vuren) zijn gemakkelijk te beschadigen. De
meest bekende harde houtsoort is eikenhout. 

Hout werkt, de mate waarin dat gebeurt, is afhankelijk van de ruimte waarin het meubel wordt geplaatst. Als gevolg van 
wisselingen in de luchtvochtigheid en/of temperatuur krimpt hout of zet het uit. Grote verschillen kunnen leiden tot 
beschadigingen in de vorm van barsten of scheuren. Dit is niet te voorkomen en geeft het hout zijn natuurlijke karakter. 
Een gelijkmatige temperatuur en luchtvochtigheid zijn daarom belangrijk. De optimale dagtemperatuur in huis ligt rond 
21 graden Celsius, de nachttemperatuur rond 14 graden Celsius. Een goede luchtvochtigheid in huis ligt tussen de 50% en 60%. 
Een goede luchtvochtigheid is niet alleen belangrijk voor uw meubelen of vloer, maar ook zeker voor uzelf, uw huisgenoten en 
huisdieren! 

Afwijkingen ten opzichte van het model in de showroom zijn dus altijd vanzelfsprekend. Bij kunststof gelamineerde meubelen 
komt dat nauwelijks voor. Deze meubelen zijn gemaakt van meubelplaat (samengeperste houtspaanders) en afgewerkt met 
een houtkleurige, kunststof deklaag.

Tips:
- We raden u aan om gebruik te maken van onderzetters en/of placemats in verband met kringvorming;
- Om onnodig grote druk op de verbindingen te voorkomen, raden we u aan de meubelen vlak te plaatsen;
- Wanneer u de meubelen wilt verplaatsen, kunt u ze het beste eerst leegmaken en daarna optillen. 
Verslepen van meubelen kan schade veroorzaken aan de meubelen en de vloer.

Monteren
Voor het monteren van de producten verwijzen wij je naar de bijgeleverde montage handleiding. Het artikel kan je het best zo 
spoedig mogelijk na opening monteren. Wordt het meubel niet direct gemonteerd, het meubel liggend opslaan in een ruimte 
met kamertemperatuur. Let erop dat hout kan kromtrekken door vocht- en temperatuur verschillen. 

Kleur
Hout is gevoelig voor blootstelling aan direct zonlicht. Elke houtsoort zal in de loop van de tijd altijd verkleuren. In het 
algemeen kan men zeggen dat onder invloed van licht donkere houtsoorten lichter worden en lichte houtsoorten donkerder.
Beits  Beitsen is bedoeld om het (kale) hout te kleuren. Vervolgens dient het gebeitste hout afgewerkt te worden   
 met een kleurloze lak, een meubelwas of een olie om het gebeitste hout te beschermen.
Lak  Lakken is bedoeld om het hout te beschermen. Er bestaan kleurende en kleurloze lakken. Lak kent
 verschillende uitstralingen (glansgraden), namelijk: zeer mat (mat lak), half mat, zijdeglans of glans. 
 Het beschermingsniveau van lak is meestal uitstekend.
Was  Was is bedoeld om hout op natuurlijke wijze te kleuren en te beschermen (met kleurende was) of alleen om   
 hout te beschermen (met kleurloze was). Het beschermingsniveau van was is meestal redelijk tot voldoende.
Olie  Oliën is bedoeld om hout op een natuurlijke wijze te kleuren en te beschermen (met kleurende olie) of alleen   
 om hout te beschermen (met kleurloze olie). Olie versterkt de natuurlijke kenmerken van het hout. 
 Het beschermingsniveau van olie is meestal goed tot zeer goed.

Onderhoud
Houten meubelen kan je het beste schoonhouden met een katoenen doek, vlekken of kringen direct verwijderen met een 
vochtige doek en nadrogen. Wrijf daarbij in de richting van de houtnerf. Het gebruik van zware schoonmaakmiddelen raden 
we dan ook af om de schurende werking. Ter bescherming kunt u gebruik maken van onderzetters. Om kleur verschillen te 
voorkomen kan je het beste decoratie en dergelijke op de tafel regelmatig verzetten. Bij het gebruik van een 
onderhoudsproduct , probeer dit eerst uit op een onopvallende plek.

Ter bescherming en onderhoud zijn er middelen verkrijgbaar in de winkel. Voor specifieke onderhouds- en reinigingsmiddelen 
voor meubelhout verwijzen wij je naar onze collectie onderhoudsmiddelen. Laat je informeren door onze medewerkers. 


