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 ONZE TIPS & INFO OVER DE VERZORGING VAN JE MEUBELS

PRONTOWONEN.NL

Houtsoort
•  Meubelpaneel met houtdecor. 

Samenstelling
•  Meubelpaneel E1 / Melamine. 

Kleur en afwerking
• Alle delen: in de kleur Mountain. 
• Afwerking: melamine.

Reinigingsadvies
•  Voor het dagelĳ ks onderhoud kun je het meubel 

gewoon afnemen met een licht vochtige doek (zonder 
reinigingsmiddelen) en daarna direct het meubel 
nadrogen met een schone en droge doek.

Verzorgingsadvies
•  Wĳ  adviseren om bĳ  voorkeur 1x per maand het 

meubel te reinigen met Multi Cleaner.

Vlekken
•  Vlekken altĳ d direct verwĳ deren met een vochtige 

doek. Zĳ n er desondanks toch vlekken, of is de vlek 
hardnekkig, gebruik dan Multi Cleaner.

Krassen
•  De toplaag van melamine is zeer kras-, slĳ t- en 

stootvast en zal dan ook niet snel beschadigen. Mocht 
er helaas toch iets gebeuren, probeer bĳ  hele lichte 
oppervlakkige krasjes en/of gebruikssporen deze te 
verwĳ deren met Multi Cleaner. Geeft dit niet het 
gewenste 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.

•  Meubels met een melamine-afwerking zĳ n zeer 
gebruiksvriendelĳ k en vooral eenvoudig te 
onderhouden. Het harde oppervlak van de tafel- 
en bovenbladen is zeer krasbestendig. 

•  Plaats het meubel niet langdurig in fel zonlicht, dit kan 
de kleur van het meubel enigszins beïnvloeden. 

•  Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door 
altĳ d onderzetters of viltjes te gebruiken. Gebruik 
echter geen materialen van plastic, rubber of 
soortgelĳ ke materialen die weekmakers bevatten, 
deze kunnen de houtdecor laag aantasten. Het is 
mogelĳ k dat de rubberdopjes onder een TV de 
houtdecor laag aantasten of laten verkleuren.

•  Verplaats regelmatig decoratie of vazen, zo voorkom 
je plaatselĳ ke verkleuring.

•  Voor de bescherming en het voorkomen van 
eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wĳ  
je de onderzĳ de van de poten te voorzien van vilt.

•  Wil je je meubels verplaatsen, maak ze altĳ d leeg 
alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubels 
kan schade veroorzaken aan vloer en de meubels zelf. 
Pronto Wonen is niet aansprakelĳ k 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

hebben genoemd zĳ n bĳ  ons verkrĳ gbaar.
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