Woonprogramma INDUSY
Houtsoort
Herkomst (o.a.)
Samenstelling
Kleur(en)

Mango.
India.
Hout met metaal.
Bruin.

Afwerking
Gelakt.
Houtnerf	Ja (gladgeschuurd doch 		
golvend oppervlak).

Reinigingsadvies
Natural Wood Cleaner.
Verzorgingsadvies
Het meubel elke 2 - 4 maanden voorbehandelen met Natural Wood Cleaner en vervolgens verzorgen met een dunne laag
Matt Polish. Hiermee het oppervlak gelijkmatig en cirkelvormig inwrijven. Voor het dagelijks onderhoud kun je het meubel
gewoon afnemen met een lichtvochtige doek.
Mangohout
Dit meubel is volledig handmatig vervaardigd uit massief mangohout. Meubelen uit mangohout zijn zeer duurzaam en milieuvriendelijk,
omdat het hout een bijproduct is dat verwerkt wordt als de boom geen vruchten meer draagt. Het hout is ambachtelijk geschraapt en
gekleurd wat een golvende en levendige, doch enigszins ruwe uitstraling aan het hout geeft. Geen enkel meubel is gelijkaardig van vorm,
structuur of kleur. Door inwerking van buitenaf kan de kleur na enige tijd lichtjes wijzigen. De kleur kan lichter of donkerder worden.
Dit meubel is nabehandeld met een transparante lak om een optimale bescherming te garanderen.
Metaal
De zichtbare geslepen lasnaden en ruwe afwerking geven je meubel een specifieke industriële look. Reinig na het uitpakken/monteren
de metalen structuur de eerste maal grondig met een lichtvochtige doek (handwarm water en een beetje zeep).
Gebruik een onderhoudsproduct voor geverniste meubelen.
Tips & info
Hout is een 100% natuurproduct en zal reageren op de omgeving. Invloed van zonlicht zal de houtsoort doen verkleuren.
Probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen. Wie een houten vloer heeft, weet uit ervaring dat deze gaat ‘werken’, vloerdelen gaan
uitzetten. Dit geldt óók voor uw houten meubelen. Daarom wijzen wij je op het belang van een juiste temperatuur en luchtvochtigheid.
Door sterke wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid in huis, kunnen laden en deuren gaan klemmen, en/of kunnen
krimpscheuren ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de herfst en/of de winter als de centrale verwarming wordt aangezet.
De werking van het hout behoort tot zijn natuurlijke eigenschappen en is derhalve geen reden tot reclamatie. De optimale
dagtemperatuur in huis ligt rond 21 graden Celsius, de nachttemperatuur rond 14 graden Celsius. Een goede luchtvochtigheid in
huis ligt rond de 60%. Een goede luchtvochtigheid is niet alleen belangrijk voor je meubelen of vloer, maar ook zeker voor jezelf,
je huisgenoten en huisdieren! Enkele hulpmiddelen om te zorgen voor een constante luchtvochtigheid zijn: waterbakjes aan de
verwarming of een luchtbevochtigingsapparaat. Met een hygrometer kun je de luchtvochtigheid goed in de gaten houden.
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De meubelen kunnen het beste niet direct bij een warmtebron of in direct zonlicht geplaatst worden, wij raden je aan de meubels
niet in de directe omgeving van een airconditioningunit te plaatsen. Om beschadigingen, doordrukken bij het schrijven, vlekken of
kringen te voorkomen, raden wij je aan om onderzetters en/of viltjes te gebruiken. Gebruik echter geen materialen van plastic, rubber
of soortgelijke materialen die weekmakers bevatten, omdat deze het hout of de laklaag kunnen aantasten of kunnen laten verkleuren.
Ook de rubberdopjes onder een TV kunnen het hout of de laklaag aantasten of laten verkleuren. Wij raden je aan eventuele decoratie
vooral in het eerste jaar regelmatig te verschuiven om plaatselijke verkleuring te voorkomen. Om eventuele beschadigingen aan
vloeren te voorkomen raden wij je aan de onderzijden van de poten te voorzien van vilt. Om onnodig grote druk op de verbindingen
te voorkomen, raden we je aan de meubelen vlak te plaatsen. Wanneer je de meubelen wilt verplaatsen, kun je ze het beste eerst
leegmaken en daarna optillen. Verslepen van meubelen kan schade veroorzaken aan de meubelen en de vloer.
Genoemde verzorgings- en reparatiemiddelen zijn bij ons te verkrijgen. Voor meer informatie kun je terecht in onze winkel of op
www.profijtmeubel.nl
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