
Stoffering 

Door je stoffen meubels te behandelen met een impregneerspray zijn je meubels 

vuilafstotend. Wij leveren onze gestoffeerde artikelen altijd onbehandeld. 
Heb je een lelijke vlek gemaakt in je stoffen meubel? Dan verwijder je deze het 

beste op de juiste manier; Gebruik bijvoorbeeld altijd een zachte, schone doek en 
wrijf niet maar dep met deze doek op de vlek. Heb je een vaste substantie 

geknoeid? Verwijder deze dan met een lepel, zodat je de stof zo min mogelijk 
beschadigt. Daarnaast kun je het meubel op de laagste stand met het breedste 
mondstuk stofzuigen. Door gebruik te maken van dit brede mondstuk wordt de stof 

niet in de stang getrokken en beschadigt deze ook niet. Ook voorkom je hiermee 
kreukels, plooien en pilling. Denk eraan om altijd met de vleug van de stof mee te 

gaan. 

Hout 

De eigenschappen van eiken; het is een natuurproduct en door veranderingen in 
luchtvochtigheid en temperatuur kan deze houtsoort, net als andere houtsoorten 

gaan werken. Lijmnaden kunnen op den duur verschuiven of het blad kan hol of bol 
gaan staan. Beperk deze werking van het hout door te zorgen voor continuïteit van 
de kamertemperatuur. Houd deze tussen de 15 en 24 graden. De 

luchtvochtigheidsgraad in huis dient rond de 55% te zijn. Zorg er verder voor dat de 
eiken tafel niet in direct zonlicht staat. Hierdoor kan de tafel na verloop van tijd 

verkleuren. Verplaats woonaccessoires ook af en toe om onregelmatige 
verkleuringen tegen te gaan. Plaats tot slot de tafel niet direct naast een 

warmtebron zoals een kachel, open haard, radiator of CV. 

Tips onderhoud en reiniging tafel 

Wij bewerken onze tafelbladen met Woodlock en hebben daardoor al een 

beschermende laag. Woodlock is een product dat een nagenoeg onzichtbare, 
supermatte laag vormt, die aan het tafelblad een fraaie natuurlijke uitstraling geeft 

(als onbehandeld) en tegelijkertijd optimaal beschermt tegen slijtage en vlekken. 
Om de tafels daarna goed te onderhouden en mooi te houden hebben wij de 

volgende tips: 



• Plaats warme en hete objecten op een onderzetter en niet direct op 

het hout. Vermijd onderzetters van kurk. (warmte en vochtigheid 
kunnen toch in de tafel dringen) 

• Houd rekening met de luchtvochtigheidsgraad in huis. Houdt dit 
zoveel mogelijk tussen de 50 en 60%. 

• De ideale kamertemperatuur is 21 graden overdag en niet minder dan 

14 graden ’s nachts. 
• Neem vocht direct af. 

• Reinig de tafel altijd door in de lengterichting van de houtnerf te 

wrijven. 

 


