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EIKENHOUT
De gehele tafel is van een matte,
transparante lak voorzien. Schoonmaken met
water en een neutraal/mild reinigingsmiddel
is voldoende.

STALEN 
TAFELPOTEN
De tafelpoten kunnen eenvoudig 
schoongemaakt worden met een zachte doek 
en een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik 
geen schurende doek, want daardoor kunnen 
krassen ontstaan op het staal.

Demontage tafelpoten
De tafelpoten kun je op 2 posities monteren. 
Wil je de positie van de tafelpoten wijzigen? 
Gebruik dan inbussleutel 4, draai de bouten 
los en verplaats de tafelpoten 25 cm verder 
naar binnen of naar buiten.

Vilt
Ter bescherming van de vloer worden viltjes 
meegeleverd voor de tafelpoten.

Op de dag van levering is jouw Table by TIM 
nog piepjong en in perfecte staat. Dat wil je 
natuurlijk zo houden!

We helpen je graag om zijn pure schoonheid te 
behouden en daarvoor hebben we wat tips en 
aandachtspunten uitgewerkt. Bekijk ze goed en 
doe er je voordeel mee, dan kan jouw tafel er 
nog jaren tegenaan!
 

ONDERHOUDS-
INSTRUCTIE 
EIKENHOUT



TIPS
GARANTIE
Voor onze Tables by TIM meubelen geldt een 
standaard garantietermijn van 1 jaar. Wij geven garantie 
op de tafelpoten en constructie tussen de tafel en de 
tafelpoten. Bij normaal gebruik zal je vele jaren plezier 
hebben van je tafel. 
 
Door de matte laklaak op het eikenhout, willen wij je erop 
wijzen dat een kras snel zichtbaar kan zijn. Lees daarom 
goed de tips in deze onderhoudsinstructie. Wij geven geen 
garantie op krassen en kringen in het eikenhout. 

LUCHTVOCHTIGHEID 
IN JE HUIS
Als een kamer te droog is, werkt hout als een spons en 
zal het uiteindelijk gaan scheuren. Met een constante, 
juiste luchtvochtigheid in de kamer blijft het eikenhout 
mooi. We raden je aan om de relatieve luchtvochtigheid 
rond 65% te houden, of in ieder geval tussen 50% en 70%. 
Is de luchtvochtigheid te hoog of te laag? Je kunt dit op 
peil houden met luchtbevochtigers en luchtontvochtigers. 

Door een juiste luchtvochtigheid te hebben in je huis 
voorkom je dat de eikenhout tafel niet gaat scheuren 
of barsten. Wij geven geen garantie op de werking van 
het hout. 

NUTTIGE TIPS 
VOOR REINIGING
Gebruik van onderzetters
Om kringen en vlekken te voorkomen in je eikenhouten 
tafel adviseren wij sterk om onderzetters te gebruiken 
onder je kopjes, glazen, borden en pannen. 

Vlekverdrijver
Heb je een kring die is ontstaan door een glas drinken? 
Deze vlek zou je voor een groot deel kunnen 
verwijderen met dit product. Deze vlekverdrijver is 
geschikt voor iedere kleur van de eikenhouten tafels. 
Deze vlekverdrijver is verkrijgbaar in onze webshop. 

Wood Care Kit Matt Polish
Wij hebben het blad voorzien van een matte lak, maar 
door dagelijks gebruik kunnen er glimmende plekken 
ontstaan op de tafel. Deze kun je weer mooi mat 
krijgen met deze onderhoudskit. Deze is verkrijgbaar 
in onze webshop.

Dagelijks onderhoud
Onze tafels zijn voorzien van een twee-compentenlak 
waarin de kleur is verwerkt. Deze lak is gemakkelijk 
schoon te maken met een vochtige doek en nawrijven 
met een droge doek. Om vlekken te voorkomen dien 
je binnen 10 minuten nadat je er iets op knoeit dit 
schoon te maken. Restanten van eten of drinken 
kunnen anders namelijk in je eikenhout trekken. 
Gebruik nooit Dreft bij de schoonmaak  van je tafel.  
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