
Hallo!

Leuk dat je bij ons besteld hebt. Onze medewerkers hebben jouw aankoop met 
precisie op maat gesneden en verpakt, zodat deze direct gebruikt kan worden. 
Zo kun je vandaag nog genieten van jouw nieuwe, doorzichtige tafelbeschermer.

Laat je ons weten als je tevreden bent?
Dat vinden we namelijk super belangrijk! Daarom kun je op protecttable.com een 
beoordeling achterlaten en ons vertellen hoe je onze service hebt ervaren. Wist je 
trouwens dat klanten ons waarderen met meer dan 4 uit 5 sterren op TrustedShops? 
Daar zijn we best trots op! 

Wil je jouw nieuwe aankoop delen met de hele wereld?
Dat snappen we. Deel dan een foto van je aankoop met ons en andere liefhebbers 
van protecttable.com op jouw Facebook- of Instagrampagina. Is jouw aankoop een 
mooi onderdeel in je interieur? Tag @protecttable zodat wij jouw creatie met iedereen 
kunnen delen. 

Benieuwd hoe je jouw tafelbeschermer zo lang mogelijk mooi houdt?
Kijk dan op de achterzijde, waar we jou 5 tips geven voor jarenlang plezier! Daarnaast 
delen we wat extra informatie. 

Heb je nog vragen?
We helpen je graag en het liefst zo snel mogelijk! Stuur een mailtje naar 
klantenservice@protecttable.com zodat een van onze medewerkers contact met je 
kan opnemen (je vraag wordt altijd binnen 3 werkdagen beantwoord).

Geniet van je aankoop en we hopen dat je snel nog eens terugkomt!

Alsjeblieft:
jouw nieuwe, 
doorzichtige 
tafelbeschermer!



De kleine lettertjes
Let op! Het gebruik van dit product is op eigen 
risico. Schade aan je tafel door het gebruik 
van de doorzichtige tafelbeschermer ligt 
buiten onze verantwoordelijkheid. Alle info kun 
je teruglezen op www.protecttable.com/nl/
service/manual-transparent/

Zorg ervoor dat je jouw nieuwe 
transparante tafelbeschermer 
beschermt tegen hoge 
temperaturen. Hete pannen, 
schalen, glazen of bijvoorbeeld de 
accu van je laptop kunnen het zeil 
aantasten of kringen veroorzaken. 
Gebruik dus altijd onderzetters. 

Plaats geen zware objecten op 
je tafelbeschermer. Deze kunnen 
namelijk een afdruk achterlaten. 

Voorkom afdrukken! Wanneer 
je foto’s of andere dingen 
(drukwerk) onder of op de 
doorzichtige tafelbeschermer legt, 
kunnen deze elkaar aantasten. 
Daarnaast kunnen kleurstoffen 
van bijvoorbeeld bloemen 
(meeldraden) sauzen, nagellak, 
etc. blijvende vlekken veroorzaken.

Heb jij een behandelde houten 
tafel? Check bij de leverancier of 
deze moet ‘ademen’. Als dit het 
geval is, laat je tafelbeschermer 
dan niet 24/7 op je tafel liggen, 
maar haal deze er regelmatig af. 

Toch een vlek gemaakt? Maak 
je tafelbeschermer schoon met 
een doekje en neutrale zeep. 
Doe dit direct, anders kunnen er 
blijvende vlekken ontstaan. Let op: 
gebruik nooit een schuurmiddel/
schuursponsje omdat deze de 
bovenlaag beschadigen. 

5 tips voor het dagelijks gebruik 
van je tafelbeschermer

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 5

Goed om te weten
• Je tafelbeschermer kan nog iets 

krimpen of uitzetten door zijn 
thermische werking. 

• Je product kan vervagen/ver-
kleuren door zonlicht. Ook kan er 
schimmel ontstaan door water 
tussen de tafelbeschermer en 
het tafelblad (regen of ochtend-
dauw). Berg deze dus na gebruik 
binnen op.

• De geur wordt minder bij 
gebruik. 

• De enigszins blauwe of gele 
gloed is normaal.

• Ondanks de hoge kwaliteit kan 
er altijd een oneffenheid in de 
tafelbeschermer zitten.

• Onze tafelbeschermer kan 
enigszins plakkerig aanvoelen.

• Je tafelbeschermer is REACH-
conform en dus vrij van 
schadelijke stoffen; 

• En 100% Food Safe volgens alle 
Europese richtlijnen.

Extra

Tip 4


