
GEOLIEDE EIKEN MEUBELS

O N D E R H O U D S I N S T R U C T I E S



TIJDLOOS DESIGN
Al onze ontwerpen zijn bewust tijdloos. Ze doorstaan 
trends en passen bij diverse stijlen, waardoor ze zich 
eenvoudig aanpassen aan nieuwe omgevingen en hun 
verhalen met zich meedragen door de generaties heen. 
In al onze collecties is de essentie voelbaar van wat wij 
zien als goed design: meubels met karakter, vervaardigd 
uit hoogwaardige materialen die met de jaren alleen maar 
mooier worden. 

Wij houden ervan dat massief hout met de jaren evolueert, 
omdat het de sporen draagt van het leven rondom.  
Wij maken collecties voor iedere kamer van het huis:  
van de meubels die de functie van een ruimte bepalen,  
tot de voorwerpen en accessoires die er extra diepgang 
aan geven. Er is niets leuker dan te zien hoe mensen van 
onze producten houden en ze gebruiken in het verhaal  
van hun leven.

DE SCHOONHEID VAN MASSIEF HOUT
De schoonheid van natuurlijke materialen ligt in hun 
eigenaardigheden en onvolmaaktheden. Variaties in 
de houtnerf en -kleur, knoesten, houtstralen en andere 
natuurlijke kenmerken zijn inherent. Het zijn a llesbehalve 
gebreken, maar net een prachtig deel van het karakter.  
Wij zijn van mening dat deze onvolmaaktheden bijdragen  
tot de charme van onze producten.   

OVER ONS



VAKMANSCHAP
Uitstekend vakmanschap vormt de kern van ons merk 
en achter de eenvoud van onze stukken ligt een constant 
streven naar innovatie. Geavanceerde technieken maken 
continu deel uit van ons creatieproces, en elk design wordt 
tot in de puntjes bewerkt en uitgewerkt: elke curve, textuur 
en lijn weerspiegelt onze waarden.

TIPS & TRICKS

• Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik 
binnenshuis.

• Aanbevolen luchtvochtigheid in de kamer:  
tussen 40%  en 60%.

• Ideale kamertemperatuur: tussen 14°C/57 °F en      
21°C/70°F.

• Om kleurverschillen te voorkomen:  
o Plaats uw meubels niet in direct zonlicht en   
 verplaats de voorwerpen die op de meubels staan  
 af en toe. 
o Open uw uitschuifbare tafel de eerste drie weken  
 na de installatie en daarna op regelmatige basis.



• Vermijd blootstelling aan extreme omstandigheden:        
plaats de meubels niet in de buurt van 
verwarmingsbronnen of airconditioners.

• Om vlekken te voorkomen, raden wij u aan gemorste 
vloeistoffen onmiddellijk te verwijderen.

• Werk bij het schoonmaken van het oppervlak altijd in de 
richting van de houtnerf.

• Gebruik placemats en/of onderzetters om te voorkomen 
dat hete pannen, of koude glazen en flessen, sporen 
achterlaten op de meubels.

• Sleep het meubel niet over de vloer, til het meubel altijd 
op als u het verplaatst.

• Zorg ervoor dat water en oplossingen voor het reinigen 
van de vloer niet in contact komen met de onderkant 
van het meubel, want dit kan permanente sporen 
achterlaten.



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Ethnicraft meubels zijn ontworpen om zich goed aan te 
passen aan de hydrometrische omstandigheden van hun 
omgeving, hoewel er enige barsten of beweging kunnen 
optreden. Dit is een normale aanpassing aan de omgeving 
van het meubilair.

Uw eiken meubels worden afgewerkt met een 
gepigmenteerde hardwax olie. Deze afwerking geeft het 
meubel de gewenste natuurlijke kleur en heeft als voordeel 
dat vlekken minder gemakkelijk in het hout dringen. 
Ondanks deze uitgebreide behandeling moeten gemorste 
vloeistoffen onmiddellijk worden verwijderd.

REGELMATIG ONDERHOUD
Gebruik voor regelmatig afstoffen een droge doek.  
Om schoon te maken of in geval van een gemorste vloeistof, 
gebruikt u best een vochtige doek en natuurlijke zeep. 
Veeg in de richting van de houtnerf. Gebruik geen zeep 
met detergenten of andere chemicaliën. Droog af met een 
zachte, schone doek om vlekken te voorkomen.

Wij raden altijd aan om oppervlakken te beschermen met
onderzetters, muismatten of placemats, omdat extreem en
herhaaldelijk dagelijks gebruik of hitte de afwerking kan 
beschadigen. 
 



Verplaats voorwerpen zoals bloempotten, vazen etc. 
af en toe en zorg ervoor dat overtollig water of vocht 
onmiddellijk wordt weggeveegd om vlekken op het 
oppervlak te voorkomen.

OPFRISSEN VAN HET OPPERVLAK
Om uw meubel op te frissen of om oppervlakkige vlekken 
te verwijderen raden wij Osmo Liquid Wax Cleaner (3029) 
aan. Dit product reinigt & regenereert het elegante karakter 
van het hout en versterkt lichtjes de originele beschermlaag. 
Osmo Liquid Wax Cleaner is geen garantie tegen vlekken.

GRONDIG ONDERHOUD
Het kan nodig zijn om de originele hardwax coating te 
vernieuwen. Wij adviseren Osmo Hardwax Oil Naturel 
(3041) te gebruiken. In geval van verkleuringen, 
hardnekkige vlekken of om een oppervlakkige kras te 
verwijderen, adviseren wij om het gehele oppervlak eerst 
te schuren. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en 
droog is voordat u de Hardwax olie aanbrengt. Verdeel 
het product gelijkmatig over het oppervlak en verwijder 
overtollig product om vlekken na het drogen te voorkomen.



METALEN STRUCTUUR
Wij adviseren het volgende:
• Stof regelmatig af met een zachte, droge doek.  
• Gebruik voor een grondige reiniging milde zeep 

en warm water. Afspoelen met schoon water en 
droogwrijven.

• Gebruik geen staalwol, schuurpapier, mineraalzuur, 
bleekmiddel of chloorhoudende schoonmaakmiddelen 
op metalen oppervlakken. 

• Sleep de meubels niet over de vloer, omdat dit de 
beschermende coating kan beschadigen, roest kan 
veroorzaken of permanente sporen op de vloer                        
kan achterlaten.

• Til de meubels altijd op als u ze van de ene naar de 
andere plaats verplaatst.



Join us @ethnicraft
ethnicraft.com

We create the foundations 
 of your home, to inspire the  

stories of your life.

Als u wilt, kunt u deze onderhoudsinstructies ook in andere 
talen downloaden. Zie de productpagina op ethnicraft.com 

in de door u gekozen taal.


