
EIGENSCHAPPEN HOUT
Hout is een natuurproduct. Ieder meubel heeft een uniek  karakter in kleur en uitstraling. Bij een 
houten meubel zijn noesten en kwasten zichtbaar. Bij een geborsteld grenen meubel zijn zelfs de 
noesten, kwasten en andere oneffenheden benadrukt om een doorleefde uitstraling te realiseren. 

Onder invloed van licht en warmte kan een houten  meubel  van uiterlijk veranderen. De mate waarin dit gebeurt 
is afhankelijk van de ruimte waarin het meubel wordt geplaatst. Afwijkingen van het meubel ten opzichte van het 
model in de showroom  zijn dus als vanzelfsprekend. 

MONTEREN
Wij adviseren u het artikel zo spoedig mogelijk na opening te monteren. Lees voor montage de hand- 
leiding zorgvuldig door. Op het moment dat het meubel niet direct gemonteerd kan worden, het  
meubel liggend opslaan in een ruimte op kamertem peratuur. Het meubel dient minstens 1 meter  

van een verwarmingselement verwijdert te staan. Hout kan kromtrekken door vocht- en temperatuurverschillen. 
Kromme onderdelen trekken in de meeste gevallen recht door het grote aantal verbin-dingspunten in het meubel. 

KLEUR 
Bij Eiken meubelen: Het meubel in dit pakket is onbehandeld. Wij adviseren u het meubel te behande-
len met een olie, lak, beits of was om de duurzaamheid van uw meubel te waarborgen.  Volg de aan-
wijzingen op de verpakking van uw olie, lak, beits of was. Probeer de kleur uit op een onderdeel uit uw 

pakket wat na montage niet zichtbaar is. Bescherm bovenbladen of tafelbladen met een extra laag. Door bloot-
stelling aan direct zonlicht  kan de kleur van het hout  veranderen.
Bij Grenen meubelen (ongeborsteld en geborsteld): Het meubel is vooraf behandeld met een UV-werende laag 
en is daarna afgewerkt met een semidekkende lak. Grenen bevat als natuurlijk bestandsdeel looizuur, waardoor 
noesten zichtbaar kunnen worden onder invloed van licht en warmte. De lak vertraagt dit proces aanzienlijk, 
maar kan deze natuurlijke werking niet stopzetten. Grenen is overschilderbaar met een waterverdunbare lak. 
Volg de aanwijzingen op de verpakking van uw lak. 

ONDERHOUD
Wij adviseren u om uw meubel schoon te houden met een katoenen doek. Vlekken of kringen direct 
verwijderen met een vochtige doek en nadrogen. Altijd wrijven in de richting van de houtnerf. Gebruik 
nooit middelen met een schurende werking. Ter bescherming van het meubeloppervlak adviseren wij 

u uw accessoires (vazen, kandelaren etc.) te voorzien van viltjes tegen krassen en kringen.

SERVICE & GARANTIE
Mocht er sprake zijn van een productgebrek neemt u dan contact op met de klantenservice van  
Basiclabel. Bewaar uw aankoopbon en de originele verpakking inclusief de handleiding van het  
meubel. Na beoordeling van het productgebrek bij de leverancier worden er eventueel een of meer-

dere onderdelen gerepareerd dan wel vervangen. Onderdelen worden op de handleiding aangegeven met 
codes. Op dit meubel geldt een fabrieksgarantie van 1 jaar. Gebreken veroorzaakt door foutieve behandeling of 
eigen toedoen vallen buiten de garantie. Dit geldt in het bijzonder als de montage-instructies niet zijn opgevolgd. 

Belangrijk
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