Onlangs heeft u een Gelderland
meubel aangeschaft waamee wij u
graag feliciteren. Om uw gebruiksplezier te vergroten en de levensduur
te verlengen adviseren wij deze
productinformatie zorgvuldig
door te nemen en te bewaren.
You have recently purchased a
piece of Gelderland furniture, for
which we congratulate you. In
order to increase your pleasure in
using it and to extend its life, we
advise you to go through the product
information and to look after it.
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Hout
Hout is een natuurlijk materiaal en
geen twee bomen zijn gelijk aan elkaar.
Daarom kunnen, ondanks onze beste
zorgen, verschillen in structuur of kleur
tussen verschillende houten delen optreden. Het tafelblad is een natuurlijke
weergave van het specifieke hout waarvan de tafel is gemaakt. Elke tafel zal
dus wat betreft structuur en kleur altijd afwijken van de tafel die u in onze
showroom of bij uw Gelderland dealer
heeft bekeken. Uw tafel heeft zijn eigen uniek houtbeeld. Natuurlijke kenmerken van het hout, zoals noesten,
vergroeiingen, zwarte pintjes etc. zijn
onvermijdelijk. Open gebreken mogen
niet in het zicht zitten, maar mogen
bijvoorbeeld wel aan de onderkant van
het tafelblad voorkomen. Net als bij de
huid van de mens, is het ook voor hout
essentieel het vochtgehalte op peil te
houden. Om krimpen van het hout te
voorkomen, adviseren wij u om de relatieve vochtigheidsgraad in uw kamer
zo constant mogelijk te houden (5060%). Massief hout is bijzonder gevoelig voor schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Het hout kan
gaan ‘werken’, waardoor kleine kopen droogscheurtjes kunnen ontstaan.
Om dit tegen te gaan zijn een constante omgevingstemperatuur en relatieve
luchtvochtigheid essentieel. Plaats uw
meubel op voldoende afstand van een
warmtebron. Door invloed van het (zon)
licht zal het hout na verloop van enige
tijd zijn definitieve kleur aannemen.

Wooden furniture
Because wood is a natural product, colour and structural variations occur.
Despite the care taken on sorting and
finishing it, these variations might be
visible. Natural variations such as stripes, knots, changes in grain appearance
and irregular growth must therefore be
seen as characteristic of the product.
Despite various treatments, wooden
products may fade on exposure to sunlight or artificial light. You are advised
to protect products as much as possible from sunlight and not to place them
too close to heating or other sources of
heat (drying out). Your wooden furniture might be damaged especially in frosty weather and in the season when the
heating is on as a result of low air humidity in your home environment. Air
humidity must be between 50- 60%
to avoid these problems that are not
covered by the guarantee. Air conditioning too, which constantly takes
moisture out of the air, causes such
problems. To ensure good air humidity
hang pots of water on the heating units
or use an air humidifier. Placing hot objects directly on the wood may cause
rings or scratches. To avoid scratches
it is generally advisable to provide padding, like f.i. felt, for items that normally stand on wooden furniture.

Onderhoudsvoorschriften geoliede tafels
Olie reinigt, verzorgt en beschermt het
hout. Vooral nieuwe tafels moeten met
olie behandeld worden. Breng de olie
de eerste weken herhaaldelijk aan totdat het hout geen olie meer absorbeert.
Veeg de overgebleven olie weg. Nadat
het tafelblad verzadigd is, volstaat een
halfjaarlijkse behandeling. Een regelmatige behandeling garandeert een
goede verzorging en bescherming van

Maintenance requirements for oiled
furniture
Solid wooden furniture such as the
“small square” are treated with vegetable furniture oil. For daily care you
can use a damp, soft cloth. Remove any
rings by using a steel wool pad (grain
220 and be careful to go with the grain
pattern of the wood!) after which you
should oil the table with furniture oil
again, let it soak in for a few minutes

het hout en een lange levensduur van
uw tafel. Voor het dagelijks onderhoud
is het afnemen met een droge doek of,
indien nodig, met lauw water, voldoende. Lichte krassen en vlekken kunnen
met zeer fijn schuurpapier (korrel 220)
in de richting van de houtnerf worden
weggeschuurd. Daarna weer met olie
behandelen.
Onderhoud geoliede tafels
U kunt een geoliede tafel reinigen met
een droge doek en evtentueel wat water, gebruik nooit afwas- of reinigingsmiddelen. Mocht uw meubel na verloop van tijd moeilijker schoon te
krijgen zijn en een schraal uiterlijk vertonen, dan kunt u uw meubel een opknapbeurt geven met onderhoudsolie.
Normaal gesproken is een opknapbeurt
hooguit 1 tot 2 keer per jaar noodzakelijk. Afhankelijk van het gebruik en uw
normale onderhoud. Voor deze behandeling leveren wij een onderhoud set
mee. Zorg dat de tafel goed schoon is,
meubel licht inwrijven met de onderhoudsolie en na enkele minuten goed
uitwrijven. Hardnekkige vlekken eerst
lichtjes wegschuren met bijgeleverde
schuurspons (altijd met de houtdraad
meeschuren). Wij adviseren Greenfix
van Oranje bv. Deze is o.a. te koop bij
uw dealer en op onze website.
Onderhoudsvoorschriften gelakte tafels
Gelakte tafels worden eerst gebeitst en
daarna gelakt. Uitharding van deze producten duurt ongeveer 10 weken; het is
dus mogelijk dat u in het begin nog een
verflucht ruikt. Behandel uw meubel
dan ook de eerste maanden met grote zorgvuldigheid, voorkom zware belasting en warmte. Voor het dagelijks
onderhoud is het afnemen van de tafel met een droge doek of, indien nodig, met lauw water voldoende. Gelakte
producten mogen absoluut niet met
schuurmiddelen of glansmiddelen met
siliconen worden schoongemaakt.

Onderhoud gelakte tafels
Hout met een lakafwerking kunt u normaal reinigen met een natte doek, als
het vervolgens maar met een droge
doek nagewreven wordt. Wanneer het
hout met een matlak afgewerkt is kunnen vetvlekken erg opvallen. Deze vlekken kunnen verwijderd worden door
een beetje zeep te gebruiken. Wanneer
de vetvlekken hardnekkig zijn, kunnen
deze ook met wasbenzine verwijderd
worden. Gebruik nooit onderhoudsmiddelen met een schurende werking.
Ook was houdende middelen worden
sterk afgeraden. Gevallen stuifmeel
dient voorzichtig met een plakbandje opgedept te worden. Het stuifmeel
nooit uitwrijven! Stuifmeelvlekken zijn
niet meer te verwijderen.
Enkele tips om uw design meubels mooi
te houden
•• Hete objecten, zoals een theepot,
alleen op onderzetters op het hout
plaatsen.
•• Vermijd onderzetters van kurk,
warmte en vochtigheid kunnen
toch in de tafel dringen.
•• Massief hout mag niet permanent
met luchtdichte lakens bedekt
zijn.
•• Bescherm uw meubels tegen sterke temperatuur schommelingen
en vochtwisselingen. Houdt de
luchtvochtigheid zoveel mogelijk
tussen 50 en 60%.
•• Het hout mag niet nat worden.
Wordt het toch nat, dan zo snel
mogelijk droog maken.
•• Reinig uw meubel altijd door in
de lengterichting van de hout-		
draad te wrijven.
•• Kunststof beschermingsdopjes
onder bepaalde voorwerpen (bijv.
lampen, schalen, telefoons) kunnen vlekken veroorzaken. Deze
vlekken zijn nadien niet meer te
verwijderen. Wij adviseren in deze
gevallen het gebruik van viltjes.

and then wipe with a dry, soft cloth.
Especially new tables should be treated repeatedly the first weeks until the
wood absorbs no oil.
Additional instructions and suggestions
for oiled tables
You can clean an oiled table using a dry
cloth and, if necessary, some water, never use dishwashing or cleaning liquid.
If in time your furniture gets difficult
to clean, and looks particularly dry you
may want to re-oil it. Apply the oil with
a dry soft cloth, following the grain
pattern of the wood. Besides frequent
dusting, we recommend you oil furniture every six months to a year, depending on how much wear the furniture
receives. Before applying oil you may
have to prep the surface, using superfine grade (220) steel wool. Always follow the grain pattern of the wood.
Important safety note: Handle oily rags
with caution, as there is a risk of spontaneous combustion if they are stored
improperly. Be sure to spread oily rags
flat and allow them to dry completely, after which they can be discarded or
washed.
Maintenance requirements for laquered
furniture
Veneered and lacquered products are
more delicate in use. These products
take about 10 weeks to harden, so it is
possible that you will still smell them
at the start. Moreover it is advisable to
take extra care when using your furniture during this period. For daily care
you can clean it with a damp chamois
leather/cloth. Veneered or lacquered
products most definitely should not
be cleaned with abrasive substances or
polishes with silicon.
Additional instructions and suggestions
for laquered furniture
For daily cleaning a damp cloth is ideal for wiping any surface clean. This

should be followed by a dry one for finishing the job off. You should be quick to
wipe off water or any kind of liquid that
may fall on the surface as it harms the
wood and spoils its appearance. Grease
stains on mat laquered wood can be
removed by using a small amount of
soap. Persistent stains can be removed
by using White-spirit or cleaning spirit.
Never use furniture cleaning chemicals.
They may bring an instant shine but in
the long run they may prove harmful.
Maintenance instructions and suggestions to keep your design furniture
beautiful
•• When placing hot objects like a teapot, always use coasters, placemats or other protective materials
•• Avoid cork coasters, heat and 		
moisture can still penetrate into
the table.
•• Solid wood must not be permanently covered with sealed sheets.
•• Protect your furniture against sudden changes in temperature and
humidity changes. Control humidity to 50 - 60%.
•• If water or other liquid is spilled
on the wood, wipe it up immediately with a soft cloth.
•• Excessive or prolonged exposure
to sunlight can fade the color of
your furniture and dry the wood.
Use window coverings or tablecloths to prevent daily direct 		
exposure of your furniture to the
sun. If you leave objects such as
candleholders or vases on an un
covered woodsurface, rotate them
regurlarly to prevent dark or light
spots.
•• Plastic protective caps (as used un
der f.i. table lamps, bowls, phones)
can cause stains which cannot be
removed. Use coasters or other
protective materials.

