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ONZE TIPS & INFO OVER DE VERZORGING VAN JE MEUBEL

PRONTOWONEN.NL

Manzoni is gemaakt van een unieke compositie van 
materialen. Het resultaat: een beton meubel met 
natuurlijke & stoere eigenschappen. Ambachtelijk in 
vorm gegoten en altijd een uniek resultaat.
De afwerking van het beton heeft als eigenschap: 
een industriële verwering met kleine oneffenheden.

Wil je lang van je meubel genieten, adviseren wij je om 
het beton niet in contact te brengen met langdurige 
vochtinwerking, warme vloeistoffen, vazen en scherpe 
voorwerpen. Gebruik altijd onderzetters zonder 
weekmakers en neem vervuiling direct af.

Elk meubel wordt behandeld met een impregnerende 
beschermer tegen vocht. Deze beschermer geeft een 
hoge graad van bescherming tegen gemorste 
vloeistoffen. Voor het dagelijks onderhoud gebruik je 
gewoon een vochtige doek zonder reinigingsmiddel.
Echter bij het morsen van vocht zoals bijvoorbeeld 
koffie, wijn, limonade, etc. dient dit direct afgenomen te 
worden met een ruime hoeveelheid lauw water en 
vervolgens even nadrogen. Daarna direct met een 
vochtige doek met een beetje afwasmiddel nawrijven. 

Ter bescherming van het meubel kan deze elke 3 
maanden geïmpregneerd worden met Stone Protector. 
Dit is een kleurloos impregneermiddel voor alle 
poreuze natuursteen oppervlakken. Het helpt om het 
meubel extra te beschermen tegen water, olie & vet. 
En verkleurt het oppervlak niet of nauwelijks. Echter 
volg bij vervuiling altijd ons schoonmaakadvies.

Nog even dit: mochten er karteltjes aan de randen 
ontstaan en/of aanwezig zijn, of zijn er oneffenheden 
aan het oppervlak zichtbaar? Dit is helaas niet te 
vermijden, dit hoort bij het karakter van de betonlook. 
Toch even iets willen bijwerken? Schuur met een licht 
schuurpapier, korrel 220, zachtjes over het bij te werken 
oppervlak. Maak het daarna stofvrij en behandel het 
oppervlak direct met de Stone Protector.

Pronto Wonen wenst je veel woonplezier 

met je nieuwe meubels!

Het impregneermiddel genoemd in dit onderhoudsadvies is verkrijgbaar bij Pronto Wonen.
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