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Houtsoort
• Acacia, ook wel Robinia genoemd.
Houtnerf
• Matig grof tot grof.
Originele houtkleur
• Goudbruin.
Samenstelling
• Eettafels: 100% massief Acaciahout.
• Salon- en bijzettafels: 100% massief Acaciahout.
M.u.v. de onderbladen, deze zijn van mdf met
Acacia fineer.
• Kasten: hoektafel, salontafel, bovenbladen, frame,
poten, deuren en voorzijdes laden: 100% massief
Acaciahout. M.u.v. legplanken, tussenschotten, achteren zijwanden van de kast & overige zijdes laden, deze
zijn van mdf met acacia fineer.
Kleur en afwerking
• Ice Grey, beits en matte NC-lak.
Reinigingsadvies
• Voor het dagelijks onderhoud kun je het meubel
gewoon afnemen met een licht vochtige doek en
daarna direct het meubel nadrogen met een schone
en droge doek.
Verzorgingsadvies
• Voor een langdurige bescherming en voor het
behouden van de originele kleur adviseren wij je het
meubel elke 4 tot 6 maanden te verzorgen met een
dunne laag Matt Polish. Matt Polish heeft ook een
afstotende werking. Het maakt de laklaag minder
kwetsbaar voor het indringen van vocht en
camoufleert hierin de glansstrepen. Bij intensief
gebruik raden wij je aan Matt Polish minimaal 4x per
jaar te gebruiken.
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Vlekken
• Vlekken of kringen zijn het beste te voorkomen door
altijd onderzetters en/of viltjes te gebruiken.
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Indien er per ongeluk vloeistof en/of etensresten
worden gemorst, adviseren wij je deze direct te
verwijderen met een licht vochtige doek. Zijn er
desondanks toch vlekken in het meubel, dan kun je in
1e instantie proberen om de vlek te verwijderen met
een niet agressief reinigingsmiddel. Vervolgens direct
het meubel een nabehandeling geven met Matt
Polish. Is de vlek nog zichtbaar? Neem voor
deskundig advies contact op met Pronto Wonen.
Belangrijk is dat tijdens het schoonmaken van de vlek
er niet teveel druk wordt uitgeoefend. Hierdoor
ontstaat nl. een schurend effect, waardoor er teveel
van het door zonlicht verkleurde bovenste laagje hout
en/of laklaag wordt verwijderd. De originele houtlaag
wordt dan zichtbaar en deze is vaak lichter van kleur.
Dit is door het hardnekkig schoonmaken dan niet
meer te camoufleren.
Krassen
• Probeer bij een normale kras in het hout, de kras eerst
te verwijderen door Matt Polish te gebruiken. Geeft
dit onvoldoende resultaat, gebruik dan een stift in de
juiste kleur uit de Hout Repair Set, hiermee wordt de
kras qua kleur gecorrigeerd. Bij diepere
beschadigingen of krassen, kun je de kras eerst
opvullen met het gekleurde staafje vulwas uit de Hout
Repair Set en vervolgens, indien nodig, de kleur
corrigeren met de stift in de juiste kleur.
Overmatige slijtage
• Als het meubel door intensief gebruik er ‘verouderd’
uitziet, is het mogelijk het hele meubel goed te
reinigen met Natural Wood Cleaner (verdund) en
vervolgens te behandelen met 1 of 2 dunne lagen
bijpassende kleurolie. Hierdoor wordt de kleur van
het meubel enigszins gecorrigeerd.
Advies: De kleurolie altijd dun aanbrengen in de
lengterichting van het hout en nadien in de
lengterichting van het hout zeer goed uitwrijven. Olie
kan de houtnerf accentueren; probeer de olie daarom
eerst uit op een onopvallende plaats, bijvoorbeeld
aan de onderkant van een plank. Natural Wood
Cleaner is een agressief reinigingsmiddel en kan de
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kleur en de beschermende (lak)laag aantasten.
Probeer Naturel Wood Cleaner altijd eerst op een
onopvallende plek en bekijk of de kleur en de
beschermende (lak)laag niet worden aangetast. Het is
belangrijk dat dit product niet te intensief op een
klein oppervlak wordt toegepast, maar egaal en
verdund over het oppervlak wordt verwerkt. Zo
worden kleurafwijkingen en/of optische vlekvorming
voorkomen. Pronto Wonen kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade of tegenvallende
resultaten die zijn ontstaan door het gebruik van
Natural Wood Cleaner.
• Acacia is een zeer duurzame houtsoort en heeft een
mooie en natuurlijke houtstructuur die duidelijk
zichtbaar blijft. Zelfs bij een eventuele afwerking met
een lak- of olielaag.
• Acacia is een 100% natuurproduct en zal reageren
op de omgeving. Invloed van zonlicht zal de
houtsoort doen verkleuren. Probeer te voorkomen
dat het meubel teveel in het zonlicht staat.
• Wie een houten vloer heeft, weet uit ervaring dat
deze gaat ‘werken’, de vloerdelen gaan uitzetten. Dit
geldt ook voor je houten meubels. Daarom wijzen wij
je op het belang van een juiste en redelijk stabiele
temperatuur & luchtvochtigheid in huis (40-60%).
• Door sterke wisselingen in temperatuur en
luchtvochtigheid in huis, kunnen laden en deuren
gaan klemmen, en/of kunnen krimpscheuren
ontstaan. Dit is geen reden tot reclamatie, dit behoort
tot de natuurlijke eigenschappen van het hout.
• Vooral in de herfst en winter als de centrale
verwarming weer in gebruik wordt genomen, bestaat
de kans dat het hout gaat werken.
• De optimale dagtemperatuur in huis ligt rond 21˚C,
de nachttemperatuur rond 14˚C.
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• Een goede luchtvochtigheid in huis ligt tussen de
40-60%. Een goede luchtvochtigheid is niet alleen
belangrijk voor je meubels of vloer, maar ook zeker
voor jezelf, huisgenoten en huisdieren. Om te
zorgen voor een constante luchtvochtigheid,
zijn waterbakjes aan de verwarming of een
luchtbevochtigingsapparaat handige hulpmiddelen.
Met een hygrometer kun je de luchtvochtigheid goed
in de gaten houden.
• Pronto Wonen adviseert om de houten meubels het
liefst niet direct bij een warmtebron, in direct zonlicht
of in de omgeving van een airconditioningunit te
plaatsen.
• Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door
altijd onderzetters of viltjes te gebruiken. Gebruik
echter geen materialen van plastic, rubber of
soortgelijke materialen die weekmakers bevatten,
deze kunnen het hout of de laklaag aantasten. Het is
mogelijk dat de rubberdopjes onder een TV het hout
of de laklaag aantasten of laten verkleuren.
• Verplaats regelmatig decoratie of vazen, zo voorkom
je plaatselijke verkleuring.
• Voor de bescherming en het voorkomen van
eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wij
je de onderzijde van de poten te voorzien van vilt.
• Wil je je meubels verplaatsen, maak ze altijd leeg
alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubels
kan schade veroorzaken aan vloer en de meubels zelf.
Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als
gevolg van het onjuist verplaatsen.

Pronto Wonen wenst je
veel woonplezier met je nieuwe
houten meubels!
Alle verzorgings- en reparatiemiddelen die wij in dit houtpaspoort
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hebben genoemd zijn bij ons verkrijgbaar.
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