
Hout
Voor de productie van onze eikenhouten bladen
gebruiken wij Europees eiken. De tafelbladen worden
met de grootste zorg in Nederland geproduceerd.
Ondanks dat ons hout zorgvuldig wordt geselecteerd
blijft het een natuurproduct. Ieder blad heeft zijn eigen
‘afwijkingen’, die het blad uniek maken. Voorbeelden
hiervan zijn: nerven, knoesten, kleurverschillen,
houtscheurtjes en verschil in structuur.

Uw eetkamer- of salontafelblad kan worden afgewerkt
met een olie of laklaag naar keuze. Kleuren op stalen en
zelfs op tafels in de showroom kunnen altijd afwijken
van een in werkelijkheid geleverd blad. Dit komt omdat
iedere partij hout uniek is en daardoor anders reageert
op de aanraking met de beits en/of de lak. Daarnaast
kan het blad bij blootstelling aan UV straling verkleuren.
Door toetreding van dag- en zonlicht zal het blad
gedurende het eerste jaar zijn definitieve kleur
aannemen.

Een natuurlijke olie Finish
Een met olie afgewerkt blad heeft gedurende de jaren
een zeer mooi natuurlijk uiterlijk maar vergt iets meer
onderhoud en aandacht dan een gelakt blad. Het blad
moet dan ook regelmatig worden behandeld met een
nieuwe olielaag. Bovendien moet er voorzichtig worden
omgegaan met vochtige glazen op het blad in verband
met kringvorming. Er zijn verschillende middelen
beschikbaar om kringen weer uit het blad te krijgen. Bij
geoliede bladen zijn kleine krassen en vlekken vrij
eenvoudig weg te schuren met een schuursponsje.
Schuur altijd in de richting van de nerf. Hierna kan het
blad voorzien worden van een nieuwe olielaag.
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Beschermende mat lak
Hiermee combineren wij grotendeels de natuurlijke
‘looks’ van een olie-afwerking met de praktische
bescherming van een lak. De lak op uw tafelblad bereikt
pas na 2 tot 3 maanden na levering de maximale
hardheid. Daarom is het van belang om in het begin extra
zorgvuldig met uw blad om te gaan. Koffievlekken of
vlekken van etensresten dienen dan ook direct te worden
afgenomen met een vochtige doek, eventueel voorzien
van verdund afwasmiddel. Na de eerste 3 maanden kan
het zijn dat bij gebruik kleine vettige vlekjes verschijnen,
welke zich overigens makkelijk laten verwijderen. Ook
zijn vochtige glazen dan geen probleem, maar
aangeraden wordt om deze geen nacht op tafel te laten
staan.

Onderhoudsadvies
Hout is onderhevig aan schommelingen in de
luchtvochtigheid en kan daardoor gaan ‘werken’.
Wanneer het in de kamer te ‘droog’ is kunnen kleine
houtscheurtjes ontstaan. Bij een te vochtige kamer zet
het blad juist uit. Al met al is stabiele luchtvochtigheid in
de omgeving gewenst. Het is daarom aan te raden om
een luchtbevochtiger in de ruimte te plaatsen waar uw
houten tafelblad staat. Bij een kamertemperatuur van 21
graden Celsius is de ideale luchtvochtigheid voor uw
houten tafelblad zo’n 50 tot 60 procent.

Voor dagelijkse reiniging van uw tafelblad (voorzien van
olie of lak) adviseren wij u om het tafelblad eerst schoon
te maken met een licht vochtige doek. Daarna goed
nadrogen met een zachte, droge doek voor optimaal
resultaat. Let op, gebruik nooit was of een andere bijtend
schoonmaakmiddel met een schurende werking.
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Meer weten over
ons hout?

Scan de QR-code

Om ervoor te zorgen dat uw meubel er ook na aanschaf goed uit blijft zien, informeren wij u graag over de keuze in materialen en de
daarbij behorende producteigenschappen. Zo weet u zeker dat uw meubel aansluit bij uw verwachtingen en lifestyle.

De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter indicatie. De kleur van de staal wijkt altijd iets af van de werkelijke kleur. Dit 
komt in de eerste plaats doordat uw beeldscherm nooit een volledig representatieve weergave van de werkelijkheid kan 
tonen. Daarnaast zorgt ook het gebruik van natuurlijke materialen ervoor dat er afwijkingen tussen de staal en uw tafelblad 
mogelijk zijn.
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EIKENHOUT GEOLIED
BLANKE OLIE

 

EIKENHOUT GELAKT
ANTRACIET
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EIKENHOUT GELAKT
WHITE WASH
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