
  U heeft gekozen voor een tafel in de olie 
Om langdurig plezier te behouden van uw tafel,  

geven we het volgende advies:

 +  Warme of hete objecten mogen alleen op onderzetters  

op het hout geplaatst worden.

 +  Vermijd onderzetters van kurk. Warmte en vochtigheid kunnen 

hiermee nog steeds tot de tafel doordringen.

 +  Massief hout mag niet permanent met luchtdichte lakens  

bedekt zijn.

 +  Massief hout is gevoelig voor schommelingen in temperatuur  

en luchtvochtigheid. Het hout kan daardoor gaan werken,  

waardoor op termijn kleine kop- en droog scheurtjes gaan ontstaan.

 +  Beschut uw meubel tegen sterke temperatuur- of vocht wisselingen. 

Houd de luchtvochtigheid zoveel mogelijk  

tussen 50% en 75%.

 + Het hout mag niet nat worden.

 +  Reinig uw meubel altijd door in de lengterichting van  

de houtdraad te wrijven.

U kunt een geoliede tafel reinigen met een droge doek of eventueel  

wat water. Gebruik daarbij nooit afwas- of reinigingsmiddelen.

De tafel is door ons twee keer in de olie gezet. Na plaatsing is het ver standig 

om deze nog een aantal keer extra te oliën. Voor deze behandeling leveren 

wij een onderhoud set bij. Deze set kunt u ook bestellen wanneer deze na 

verloop van tijd op is. De eerste keer kunt u oliën zonder opschuren. Breng de 

bijgeleverde onderhoudsolie aan met een kleurloze doek (wissel deze olie niet 

af met andere producten). Wrijf de tafel eerst licht in met de onderhoudsolie en 

wrijf het na enkele minuten goed uit. Laat de tafel vervolgens drogen.

Olie de tafel in de eerste maand zeker wekelijks in, totdat deze is verzadigd. 

Daarna ziet u zelf, afhankelijk van het gebruik, wanneer het weer nodig is. 

Mochten er vlekken op de tafel zitten of voelt de tafel een beetje ruw aan, dan 

is licht opschuren met korrel 200 of fijner, het advies. Door met een fijne korrel 

en met de nerf mee te schuren krijgt u een mooie, gladde tafel.

Belangrijk: de doek na het oliën uithangen en goed laten drogen  

voordat u hem weggooit. De doek kan namelijk gaan broeien waarna  

deze kan ontbranden.

We wensen u heel veel plezier met uw nieuwe tafel!
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