ZITMEUBILAIR
Algemene productinformatie en richtlijnen
Het zitmeubilair van De Esdoorn kenmerkt zich door het gebruik van hoogwaardig materiaal in
combinatie met een praktisch ontwerp waardoor een lange levensduur gegarandeerd wordt.
Onderstaande productinformatie en richtlijnen voor onderhoud en gebruik helpen om de levensduur
van het zitmeubilair te verlengen maar zijn ook opgesteld voor de veiligheid van gebruikers en het
voorkomen van kostbare reparaties.

Plaatsing



Zorg dat het meubilair stabiel staat om te voorkomen dat één of meerdere wielen gaan zweven waardoor
de remmen onvoldoende werken.
Bij demontage, verhuizing of verplaatsing dient contact opgenomen te worden met De Esdoorn.

Schoonmaken
 Het meubilair kan het beste met een vochtige doek schoongemaakt worden, eventueel met een scheutje



allesreiniger. Spuit deze oplossing op het te reinigen oppervlak en maak deze direct schoon met een droge
doek. Geen Cif, Muscle of meubelreinigers gebruiken aangezien deze reinigers stoffen bevatten die de lak
aantasten. Op al ons meubilair gebruiken wij milieuvriendelijke watergedragen lak. Deze lak is gevoelig
voor schoonmaakmiddelen welke siliconen, alcohol en/of oplosmiddelen bevatten. Gebruik van onjuiste
schoonmaakmiddelen leidt tot het (gedeeltelijk) oplossen van de lak waardoor het oppervlak plakkerig
wordt. Herstel hiervan is niet mogelijk; het gehele onderdeel dient vervangen te worden. Gelakte
onderdelen zijn tevens gevoelig voor het langdurig blootstellen aan water. Daarnaast trekt ook (viltstift-)
inkt gemakkelijk in. Verwijder strepen zo snel mogelijk of gebruik een plastic tafelkleed. Twijfelt u over uw
schoonmaakmiddel, neem dan contact met ons op en vraag of het middel geschikt is voor gebruik op
watergedragen lakken.
De tafelbladen die voorzien zijn van een hpl-toplaag zijn zeer slijtvast en kunnen worden gereinigd met
wasbenzine of thinner. Het gebruik van een schuurspons of schoonmaakmiddelen waaraan een
schuurmiddel is toegevoegd is echter niet verantwoord.

Het niet navolgen van bovenstaande schoonmaakinstructie kan leiden tot beschadiging van uw
meubilair!

Onderhoud
Minimaal één keer per jaar dienen een aantal punten gecontroleerd te worden. De volgende punten moeten
hierbij gecontroleerd worden:
 Zijn alle bouten vastgedraaid. (‘vast is vast’, draai dus niet te strak aan)
 Controleer de houten delen op splinters en slijtageplekken
 Wielen moeten regelmatig stofvrij gemaakt worden.
 Zijn de wielen nog voldoende geremd.
 Controleer of wielen nog goed vast zitten aan de tafel of bank of leidsterstoel.
Bij het constateren van gebreken het meubilair niet meer gebruiken. Breng uw collega’s op de hoogte,
markeer de tafel of bank en raadpleeg uw dealer of ons als fabrikant. Nooit wachten met het herstellen
van een mankement.

(De)montage



Neem voor (de-)montage van het zitmeubilair altijd contact op met de leverancier.
Bij zelf (de-)monteren vervalt onze garantie.

