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IN VERSCHILLENDE

AFMETINGEN LEVERBAAR

Salontafel
2 laden, 1 vak
L124xB70xH37cm 10324217          

Maat open vak: ± H21xB60xD70cm

Salontafel (U-poot)
L95xB95xH38cm 10335323          

 

Salontafel (T-poot)
L95xB95xH38cm 10335327         

Eettafel (T-poot)      Ruimte tussen poten:
L160XB95xH78cm ±116cm 10335328               
L190xB95xH78cm ±146cm 10335329             
L220xB95xH78cm ±176cm 10335330     

Hoogte vanaf grond tot onderkant regel is ± 73cm

Eettafel (U-poot)              Ruimte tussen poten:
L160XB95xH78cm ±136cm 10335324           
L190xB95xH78cm ±166cm 10335325             
L220xB95xH78cm ±196cm 10335326      

Hoogte vanaf grond tot onderkant regel is ± 73cm

Salontafel 
2 laden
L65xB65xH37cm 10334970        
       

Veneta Naturel is een industrieel woonprogramma. 
De combinatie van het zwarte metalen frame met fronten 
in een Naturel visgraat motief zorgen ervoor dat Veneta 
past in elk eigentijds interieur van stoer tot vintage. 
De laden zijn voorzien van een softclose systeem.



Dressoir
3 deuren, 3 laden                    
H79xB199xD42cm 10324210      

VENETA, OOK MET FRONTEN IN 

ZWART VISGRAATMOTIEF LEVERBAAR.

TIPS

Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters 
of viltjes te gebruiken. Voor het beschermen en voorkomen van 
eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wij je de onderzijde 
van de poten altijd te voorzien van vilt. Gebruik geen materialen van 
plastic, rubber of iets soortgelijks 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 van het meubel 
aantasten of laten verkleuren. 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 zichtbaar, 
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 te veel druk wordt 
uitgeoefend. Hierdoor ontstaat nl. een schurend effect, waardoor er te 
veel 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. Probeer bij een normale kras in het 
meubel, 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. 
Ziet het meubel er door intensief gebruik ‘verouderd’ uit, dan is het 
mogelijk het meubel goed te reinigen met Natural Wood Cleaner 
(verdund) en daarna te behandelen met 1 of 2 dunne lagen bijpassende 
kleurolie of lak. Hierdoor wordt de kleur van het meubel enigszins 
gecorrigeerd. Breng beide producten altijd verdund aan. Test zowel de 
kleurolie of lak, als Natural Wood Cleaner altijd eerst op een 
onopvallende plaats, bijv. de onderzijde van een plank. Natural Wood 
Cleaner is op waterbasis en kan op onbewerkt hout worden verwerkt. 
Bij overmatig gebruik bij bewerkt hout, kan in het ergste geval de 
houtvezel oprullen en de (lak)laag aantasten. Dit geldt alleen als het 
hout echt nat gemaakt wordt, oftewel als er te veel product wordt 
gebruikt. Dit geldt niet voor onbewerkt hout, omdat dit andere 
eigenschappen heeft en wat ‘vettiger’ aanvoelt. Kleurolie accentueert 
de houtnerf en dient in de lengterichting van het hout te worden 
aangebracht en nadien in dezelfde richting te worden uitgewreven. 
Natural Wood Cleaner mag niet te intensief op een klein oppervlak 
worden toegepast, maar dient egaal en verdund over het gehele 
oppervlak te worden 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.

Vermelde maten zijn circa en in cm en kunnen enigszins afwijken. Hieraan kunnen geen rechten en/of reclamaties worden ontleend.

Boekenkast 
1 deur, 1 lade, 3 vakken   
H193xB49xD40cm 10324214      

Maat open vak: ± B43xD38cm     

< ±H29cm

< ±H29cm

< ±H29cm

Bergkast 
4 deuren, 2 laden, 1 vak         
H193xB94xD40cm                     10324216      

Maat open vak: ± B88xD38cm      

< ±H29cm

Boekenkast 
2 deuren, 1 lade, 1 vak
H193xB49xD40cm 10324215     

Maat open vak: ± B43xD38cm    

< ±H29cm

TV-meubel
1 deur, 1 lade, 1 vak
H58xB109xD40cm 10324213       

Maat open vak: ± H21xB60xD38cm
Open vak voorzien van afsluitbare ronde opening 
voor kabeldoorvoer

TV-meubel
3 deuren, 1 lade, 1 vak
H58xB199xD40cm 10324211      
              
Maat open vak: ± H21xB60xD38cm
Open vak voorzien van afsluitbare ronde opening 
voor kabeldoorvoer

TV-meubel
2 deuren, 1 lade, 1 vak
H58xB154xD40cm 10324212                
          
Maat open vak: ± H21xB60xD38cm
Open vak voorzien van afsluitbare ronde opening 
voor kabeldoorvoer
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VERZORGINGSADVIES

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. 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 de 
glansstrepen. Bij intensief gebruik raden wij je aan Matt Polish minimaal 
4x per jaar te gebruiken.

Matt Polish 10008744

GENIET LANGER VAN
JE MEUBELS

Alle verzorgings- en 
reparatiemiddelen die wij 
in dit boekje hebben 
genoemd, zijn bij ons verkrijgbaar.

SPECIFICATIES VENETA:
 
•  Alle meubelen van het woonprogramma Veneta hebben een zwart 

metalen frame met fronten en/of bladen voorzien van een 
Eikenfineer met visgraat motief. 

•  De bladen van de salon- en eettafels zijn afgewerkt met een  
2 componentenlak voor extra stoot- en krasbestendigheid. De 
overige meubelen zijn afgewerkt met een hoogwaardige NC-lak.

•  Het fineer is een dunne laag Eikenhout dat is verlijmd op een  
MDF-paneel. Hierdoor ziet het Eikenfineer eruit als echt hout, 
echter met de eigenschappen van MDF. 

•  De meubelen van Veneta worden opgebouwd geleverd met 
uitzondering van de salon- en eettafels, hiervan dienen de poten 
zelf gemonteerd te worden. Het montage-advies wordt bij deze 
tafels geleverd.

INFO

Plaats het meubel niet langdurig in fel zonlicht, nabij een warmtebron of airco-unit. Dit kan de kleur van het meubel enigszins beïnvloeden. 

Verplaats regelmatig decoratie of vazen, zo voorkom je plaatselijke verkleuring. 

Wil je meubelen verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubelen kan schade veroorzaken aan de vloer  
en de meubelen zelf. 

Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen.

Veneta


