
   
 
 
ONDERHOUD 
 
 
1. ALLES OVER BETON 
 
BETONNEN TAFELS 
 
ONDERHOUD 
Betonnen tafels zijn nagenoeg onderhoudsvrij. Wij adviseren om de tafel 1 keer per 6 
maanden in te sprayen met seal-Guard afdichtingsmiddel. Dit zorgt ervoor dat de tafel 
helemaal afgesloten is voor vuil en vocht. Seal-Guard is te bestellen in onze webshop. Het 
aanbrengen van Seal-Guard is zeer eenvoudig. U sprayt de tafel een keer in en wrijft dit uit 
met een doek. Neem niet alles af. Droogtijd < 2 uur. 
 
GEBRUK 
Uw tafel is eenvoudig schoon te houden met een vochtige doek. Let op met theezakjes, rode 
wijn en voorwerpen die oxideren. Wij adviseren onderzetters onder warme en scherpe 
voorwerpen te gebruiken.  
Let op: uw tafel is op dit moment nog niet behandeld met Seal-Guard. 
 
 
2. ALLES OVER HOUT 
 
GEOLIEDE TAFELS 
U heeft gekozen voor een tafel die behandeld is met Rubio Monocoat. De olie heeft nog 2 
weken nodig om volledig uit te harden. Wij adviseren om de eerste 2 weken de tafel niet 
volledig te belasten, kijk dus uit met vet en vocht. 
 
ONDERHOUD 
Om de tafel te verzorgen, beschermen en te verfrissen bieden wij de Monocoat Refresh 
Spray aan in onze webshop. Te gebruiken wanneer de tafel droog of ruw aanvoelt. 
 
GEBRUIK 
Uw tafel is eenvoudig schoon te houden met een vochtige doek. Let op met theezakjes, rode 
wijn en voorwerpen die oxideren. We adviseren onderzetters onder warme en scherpe 
voorwerpen te gebruiken. 
 
LUCHTVOCHTIGHEID 
Het is te allen tijde belangrijk dat de luchtvochtigheid bij u in huis tussen de 50 en 65 % ligt. 
Bij deze waardes voelt de tafel zich op zijn gemak. In de winter kan de luchtvochtigheid door 
het verwarmen terugzakken tot 30%. Er kunnen als gevolg van de lage luchtvochtigheid 
droogscheurtjes ontstaan in het hout. Het is belangrijk enkele bakjes water op de 
verwarming te plaatsen. Om de luchtvochtigheid te meten adviseren wij een 
luchtvochtigheidsmeter, deze is te koop in onze webshop. 



   
 
  
TAFELS BEHANDELD MET SKYLT UTRA MATTE LAK  
Skylt is een 2 componentenlak en geeft aan elk houten oppervlak een onbehandelde 
uitstraling. De laag Skylt is onzichtbaar. 
 
ONDERHOUD 
Skylt is eenvoudig in het onderhoud. Pas na 2 jaar is het nodig de tafel te voorzien van een 
nieuwe toplaag. Schuren is niet nodig. U kunt Skylt eenvoudig aanbrengen met een roller. 
Skylt Original 0.5 L verpakking is te bestellen in onze webshop.  
 
GEBRUIK 
Uw tafel is eenvoudig schoon te houden met een vochtige doek. Let op met theezakjes, rode 
wijn en voorwerpen die oxideren. We adviseren onderzetters onder warme en scherpe 
voorwerpen te gebruiken. 
 
LUCHTVOCHTIGHEID 
Het is te allen tijde belangrijk dat de luchtvochtigheid bij u in huis tussen de 50 en 65 % ligt. 
Bij deze waardes voelt de tafel zich op zijn gemak. In de winter kan de luchtvochtigheid door 
het verwarmen terugzakken tot 30%. Er kunnen als gevolg van de lage luchtvochtigheid 
droogscheurtjes ontstaan in het hout. Het is belangrijk enkele bakjes water op de 
verwarming te plaatsen. Om de luchtvochtigheid te meten adviseren wij een 
luchtvochtigheidsmeter, deze is te koop in onze webshop. 
 
3. ALLES OVER STOF 
 
Kies je stof op een meubel, dan telt in de eerste plaats de persoonlijke smaak. De keuze van 
het stof is natuurlijk een van de belangrijkste keuzes die je maakt. De stof bepaalt namelijk 
de uitstraling. Naast de uitstraling is het ook van belang dat de kleur mooi blijft en dat de 
stof niet te veel pilt. De stoffen in ons assortiment zijn de volgende: 
 
POLYESTER (PES), is van een synthetische vezel. Deze kunstmatige stof is vaak van zeer hoge 
kwaliteit en slijtvast waardoor het jaren mee kan gaan. Ook is het minder gevoelig voor 
verkleuring door zonlicht. Een synthetische vezel is gemakkelijk te verven waardoor er een 
enorme keuze in kleuren en uitstraling is. Omdat polyester vezels kleurvast en slijtvast zijn 
worden deze vezels gecombineerd met andere vezels zoals katoen, polypropyleen of 
polyacryl. 
 
KATOEN(CO), is een natuurlijke en zeer vriendelijke stof. Het is prachtig van kleur, sterk en 
mooi van uiterlijk. Het is een natuurlijke vezel die goed ademt en goed absorbeert. Zoals 
veel natuurlijke vezels is katoen gevoelig voor licht en is het kreukgevoelig maar dat maakt 
ook dat mensen vaak vallen voor de charmes van deze stof. Omdat katoen vocht snel 
opneemt is het lastiger schoon te maken. Katoen wordt vaak gecombineerd met polyester 
en linnen. 
 



   
 
LINNEN (LI), is een zeer sterke, plantaardige vezel die voortkomt uit de bast van een 
vlasplant. Linnen is erg luchtig en ademt goed, ook voelt het zacht en comfortabel aan 
waardoor het vriendelijk aanvoelt. Linnen kreukelt snel, waardoor het er snel uitnodigend en 
vriendelijk uitziet. Soms worden synthetische vezels toe gevoegd om te erge kreuken tegen 
te gaan. Helaas is linnen zoals de meeste natuurlijke stoffen gevoelig voor vlekken en 
verkleuring. Vaak wordt het gecombineerd met katoen of polyester. 
 
POLYACRYL (PC, PP en PA) is een kunstvezel die zacht aanvoelt. Acryl is erg isolerend en 
voelt warm aan, en isoleert zelfs beter dan wol. Ook acryl kan goed tegen zonlicht. Acryl is 
een sterke vezel, losse vezels/pluisjes laten niet snel los.  Net als ander kunstvezels is acryl 
goed te reinigen. Acryl is dus warm, zacht en kleurvast, maar pilt snel daarom wordt het 
meestal gecombineerd met polyester om dat zo veel mogelijk te voorkomen. 
  
  
4. ALLES OVER PILLING 
 
Als je een meubel koopt met een stoffen bekleding, dan heb je kans op pilling. Pilling is een 
eigenschap van een materiaal en heeft niks te maken met de kwaliteit ervan. 
Wij geven je meer informatie over pilling en enkele handige adviezen om het ontstaan van 
pilling te beperken. 
 
WAT IS PILLING? 
Bij Pilling gaan overtollige vezels samenklitten met stof of vezels van bekleding. Hierdoor 
krijg je bolletjes die vastzitten op je meubel. Deze bolletjes kunnen dezelfde kleur hebben als 
de stoffering, maar hebben soms ook een geheel andere kleur. 
 
HOE ONTSTAAT PILLING? 
Als je een nieuw meubel gekregen dan kunnen er nog losse vezels van het garen loskomen. 
Deze kunnen dan gaan samenklitten met de stof van bijvoorbeeld je kussen of fleecedeken. 
Pilling kan door verschillende manieren ontstaan. Enkele veel voorkomende manieren zijn: 
 
LUCHTVOCHTIGHEID 
Een luchtvochtigheid van circa 50% tot 60% is ideaal voor stoffen meubels. In de 
wintermaanden kan deze terugzakken tot 30-40%. De stof kan daardoor statisch worden 
doordat deze te weinig vocht kan verwerken. Statische oppervlakken trekken stof en pluizen 
aan waardoor er weer pilling kan ontstaan. 
 
HUISDIEREN 
Veel huisdieren hebben van nature een vettige huid. Wanneer zij op een stoffen meubel 
zitten, kan deze ook extra vettig worden. Stof en andere vezels kunnen zich hierdoor 
makkelijker hechten aan de stoffen bekleding. Doordat je het meubel gebruikt ontstaat 
wrijving. Hierdoor ontstaat dan weer pilling. 
 
 
 



   
 
KUSSENS, FLEECEPLAIDS EN VLOERKLEDEN 
Sommige stoffen hebben vaker overtollige vezels. Door het gebruik van het meubel gaan 
deze vezels loszitten en kunnen deze samenklitten met de losse vezels op het meubelstuk. 
Hierdoor kan de stof gaan pillen. 
 
VERWIJDEREN VAN PILLING 
Pilling kun je eenvoudig verwijderen. Hiervoor heb je handige pilling-tondeuses die de 
bolletjes verwijderen en de stof niet beschadigen. Gebruik hiervoor nooit andere apparaten. 
Deze kunnen de stof namelijk beschadigen. 
Pilling is een materiaal gebonden eigenschap en geeft geen recht op een vergoeding op de 
aankoop. 
Enkele tips: 

• Laat geen huisdieren op je meubel zitten 
• Reinig regelmaat je stoffen meubel met de borstel van je stofzuiger. Gebruik nooit de 

zuigmond, want dit geeft kans op schade van de stof. 
• Beperk het gebruik van wollen kussens of fleecedekens op je stoffen meubel. 
• Houdt de luchtvochtigheid in je kamer tussen de 50 en 60% 
• Gebruik een natte katoenen doek om stof en vezels van je meubel te verwijderen. Zorg 

ervoor dat je met de vleug mee strijkt. Daardoor voorkom je dat je de stof beschadigt. 
• Gebruik nooit een kleefroller. De kleefstof blijft op je stof achter, waardoor je andere stof 

en vezels weer makkelijk aantrekt. 
 

5. ALLES OVER PLOOIVORMING EN VULLING 
 
Banken en fauteuils krijgen plooivorming. Daarnaast kan de vulling ook zachter worden. 
  
WAT IS PLOOIVORMING? 
Bij plooivorming worden plooien en rimpels zichtbaar door het gebruik bij banken, stoelen 
en fauteuils. Plooivorming is een normaal verschijnsel bij elke soort stof en heeft niets te 
maken met de kwaliteit van het meubel. Door de plooien worde naden van het meubel 
verder ontlast. Het is niet mogelijk om bij plooivorming garantie te vragen, korting te 
verlangen of je aankoop terug te draaien. 
  
HOE ONTSTAAT PLOOIVORMING? 
Door het gebruik van je bank, stoel of fauteuil ontstaat plooivorming. De meeste zitmeubels 
hebben een schuimen zitvulling. Wanneer je gaat zitten wordt het schuim ingedrukt en 
wordt de stof of het leer opgerekt. Hierdoor ontstaat ruimte in de stoffering en zie je 
plooien. 
 
MATE VAN PLOOIVORMING 
De hoeveelheid van plooivorming wordt beïnvloed door de gebruikte stof/leer en de 
eigenschappen van de vulling. 
  

1. SOORT VULLING: Bij een zachtere vulling heb je ook een zachter zitcomfort. Bij het 
gebruikt zakt de vulling verder in dan bij een harde zitting.  Bij een zachte vulling wordt de 



   
 

stof of het leer meer opgerekt tijdens het gebruik. Hierdoor ontstaan meer dan bij een 
harder zitcomfort. 

2. DIKTE VAN HET LEER: Bij een dikkere leersoort zie je minder plooivorming dan bij dunner 
leer. Bij een dikke leersoort zal de stoffering maar golvend zijn. 

3. AFMETING VAN HET MEUBEL: De afmeting van de zit- en rugkussens hebben invloed op 
de plooivorming. Een groter oppervlak vertoont meer plooivorming dan kleinere zit- of 
rugkussens. 

 
KUN JE PLOOIVORMING TEGENGAAN?  
Het is niet mogelijk om plooivorming tegen te gaan. Er zijn wel een aantal mogelijkheden om 
plooivorming te beperken. 
  

1. SCHUD LOSSE RUG-EN ZITKUSSENS REGELMATIG OP: Dit is vooral van belang bij een niet-
vormvaste vulling. Deze bestaan vaak uit siliconenvezels, ether, dons, veren of een 
combinatie hiervan. Door het gebruik hebben deze materialen de neiging om iets in te 
zakken. Wanneer je deze goed schudt en opklopt wordt de inhoud van de vulling beter 
verdeeld en krijgen de kussens weer hun oorspronkelijke vorm terug. 

2. GEBRUIK DE GEHELE BANK REGELMATIG : Wanneer je de beschikbare zittingen 
gelijkmatig gebruikt ontstaan er geen zichtbaar verschillen bij de zit- en rugkussens. 

3. WISSEL REGELMATIG LOSSE ZIT- EN RUGKUSSENS OM: Als je de zit- en rugkussens 
regelmatig wisselt dan slijten de vullingen gelijkmatiger. Houd er rekening mee dat deze 
10% tot 15% zachter worden. Dit hangt ook af hoe intensief de bank wordt gebruikt en het 
gewicht van de personen die erop zitten. Ongeveer 6 maanden na het eerste gebruik zal 
de hardheid van het schuim zich stabiliseren. 

Het zachter worden van de vullingen is een normaal verschijnsel en vermindert niet de 
kwaliteit van het zitmeubel. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van zachter wordende 
kussens geld terug te vragen of de aankoop te annuleren. 
 

 
6. ALLES OVER LEER 
 
GESCHUURD LEER 
Geschuurd leer is een open leder soort dat een opgeruwd mat uiterlijk heeft. Soms heeft het 
ook wel wat weg van een veloursachtig materiaal. Het is een prachtig materiaal maar dient 
met respect behandeld te worden. 
 
ONDERHOUD 
Geschuurd leer is gevoelig voor vet, vuil, vocht, transpiratie en hoofdvetten. Geschuurd leer 
heeft bovendien een geheel open porie. Water of andere vloeistoffen die op het leder 
worden gemorst, moeten daarom zo snel mogelijk worden opgedept. Niet wrijven, want dan 
drukt u de vloeistof juist in de poriën! 
Wij adviseren de "geschuurd leer onderhout set" te gebruiken voor het optimaal 
beschermen, voeden en reinigen van uw leder. Deze set is te bestellen in onze webshop. 
Na het juist toepassen van deze set dient deze leersoort nog steeds met respect behandelt 
te worden. 



   
 
  
BUFFELLEDER 
De kleuren van het buffelleder zijn vanuit de fabriek met de hand ingewassen met een 
speciale lederbeits. Vervolgens is een laagje elastische verf op waterbasis aangebracht om 
verlies van kleur te voorkomen. Vervolgens is het leer geïmpregneerd met een transparante 
was. Hierdoor is het leder resistent tegen vloeibare stoffen en andere vervuiling.  
 
ONDERHOUD 
Directe zonnestraling leidt tot vervaging van kleur. Te veel warmte (bijv. direct naast een 
radiator) verdroogt het leer en maakt het broze. Regelmatig afstoffen met een zachte, 
lichtvochtige doek is voldoende als normale lederonderhoud. 
Om de impregnatie goed te houden en om het leer soepel te houden adviseren wij de 
Leather Care Kit. Dit is een onderhoudspakket voor alle kleuren en is te koop in onze 
webshop. Wij adviseren om dit 4 keer per jaar aan te brengen. Mocht er onverhoopt 
kleurverlies optreden kunt u contact opnemen met de klantenservice. 
 
GEBRUIK 
Als er vloeistof op het leer komt, dep dit dan zo snel mogelijk op met goed absorberend 
papier of een katoenen lap. Niet wrijven! Bij snel en tijdig reageren is papier of katoen 
voldoende en zullen er geen vlekken in het leer komen.  
Belangrijk: Vermijd agressieve middelen zoals een: vlekkenverwijderaar, oplossingsmiddel, 
terpentine, benzine, schoonmaakmiddel en schoencrème. 
 
 
7. METALEN TAFELS 
 
Onze meubelen uit metaal zijn heel onderhoudsvriendelijk. Dit is wat je kan doen om ze nog 
langer mooi te houden: 
 
VERZORGEN 
Gebruik een zachte doek om het stof van het oppervlak te nemen. Maak de doek licht 
vochtig om het meubel te verzorgen en schoon te maken. Gebruik vooral geen 
schoonmaakproducten, onze metalen tafels houden hier niet van.  
 
WAT TE DOEN BIJ VLEKKEN? 
Als er een vlek in je tafel zit kan je eerst proberen om deze met wat water weg te krijgen. 
Werkt dit niet, dan kan je natuurzeep gebruiken.  
 
LANGER MOOI HOUDEN 
Je tafel ziet er langer als nieuw uit als je hitte, vocht en direct zonlicht vermijdt. Pas dus op 
met natte, warme of koude dingen, en gebruik steeds een onderzetter. Het is dus zeker géén 
goed idee om je lekker aperitiefhapje dat recht uit de oven komt, of je ijskoude ijsemmer 
rechtstreeks op je metalen tafel te plaatsen.  
 
 



   
 
 
KRASSEN VERMIJDEN 
Onze metalen meubelen zijn kwalitatief, maar er kunnen toch krassen in komen. Deze 
vermijd je door iets te verplaatsen door het op te heffen in plaats van te slepen. 
 


