
 

Algemene productinformatie en richtlijnen. 
 

STEIGERHOUTEN MEUBILAIR 
 
Onderstaande productinformatie en richtlijnen voor onderhoud en gebruik zijn opgesteld om de 
levensduur van het steigerhouten meubilair te verlengen, voor de veiligheid van gebruikers en het 
voorkomen van ongewenst gebruik, gebreken en reparaties. 
 
Steigerhouten meubilair van de Esdoorn is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Het meubilair is hoofdzakelijk gemaakt van massief vurenhout, i.v.m. de gewenste uitstraling. 
Vurenhout is een natuurlijk materiaal dat “leeft” en wat mogelijk door verandering in temperatuur en 
luchtvochtigheid kan gaan werken, kromtrekken, krimpen en uitzetten.  
 
Hierdoor is op de volgende punten na plaatsing beperkte garantie te geven: 

• naadloze aansluiting van onderdelen en componenten, zoals planken en panelen. 

• gelijkheid bij intentionele naden in onderdelen en componenten, zoals tafelbladen en zittingen. 

• sluiten/sluiting van draaiende delen, zoals deuren en kleppen. 
 
Garantie is van toepassing bij onderstaande gebreken (binnen de gestelde garantietermijn van 2 jaar) bij 
steigerhouten meubilair wat geleverd is na 01-01-2019 : 
 

1. Wanneer er bij een aansluiting die voorheen naadloos was, een opening van meer dan 5mm tussen 
de delen ontstaat. 

2. Wanneer een massieve plank meer dan 5mm is kromgetrokken op een breedte van 195mm. 
3. Wanneer er bij een intentionele naad tussen delen, een opening van meer dan 10mm tussen de delen 

ontstaat. 
4. Wanneer een deur of klep meer dan 10mm is kromgetrokken is of niet meer sluit. 
5. Wanneer er een gat ontstaan is door een uitgevallen knoest, groter dan 10mm in doorsnede. 
6. Wanneer er een oppervlakkige scheur is ontstaan die breder is dan 3mm en langer dan 500mm. 

Wanneer er een scheur is ontstaan door de volle dikte van de plank en langer dan 100mm. 
 

 



 
Plaatsing 
• Zorg dat het meubilair stabiel staat om te voorkomen dat één of meerdere wielen gaan zweven. Dit kan er 

toe leiden dat de remmen onvoldoende werken.  

• Bij demontage, verhuizing of verplaatsing dient altijd eerst contact opgenomen te worden met De Esdoorn. 
Het verplaatsen van meubilair op wielen kunt u zonder overleg met De Esdoorn uitvoeren. 

 

Schoonmaken 

• Het steigerhouten meubilair kan het beste met een lichtvochtige doek schoongemaakt worden, eventueel 
kunt u een beetje allesreiniger toevoegen aan het water. Spuit deze verdunde oplossing op het te reinigen 
oppervlak en neem deze direct af met een schone, 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 of het langdurig blootstellen aan water leidt tot het (gedeeltelijk) oplossen of week 
maken van de lak waardoor het oppervlak plakkerig kan worden. Herstel hiervan is niet mogelijk; het 
onderdeel zou dan vervangen of opnieuw afgewerkt moeten worden.  

• Twijfelt u over uw schoonmaakmiddel, bekijk de bestanddelen van het schoonmaakmiddel op de 
verpakking (of op internet) of neem contact met ons op en vraag of het middel geschikt is voor gebruik op 
de door de Esdoorn toegepaste lakken.  

• Daarnaast trekt ook (viltstift-) inkt gemakkelijk in. Verwijder strepen zo snel mogelijk of gebruik een plastic 
tafelkleed.  
 

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 en/of schroeven vastgedraaid. (‘vast is vast’, draai dus niet te strak aan) 

• Controleer het meubilair op splinters en slijtageplekken 

• Controleer of er noesten losgekomen zijn zodanig dat er beknellingsgevaar zou kunnen ontstaan. 

• Controleer of er kromtrekking is ontstaan zodanig dat er beknellingsgevaar zou kunnen ontstaan. 

• Wielen moeten regelmatig stofvrij gemaakt worden. 

• Is de reminrichting nog functioneel? 

• Controleer of wielen nog goed vast zitten aan het steigerhouten meubilair. 
 
Bij het constateren van gebreken het meubilair niet meer gebruiken. Breng uw collega’s op de hoogte, 
markeer het betreffende meubilair en raadpleeg uw dealer of ons als fabrikant.  
Wanneer het steigerhouten meubilair is gaan werken en u twijfels heeft of dit beperkingen in het 
gebruik oplevert, neem dan contact met ons op.  
 

Nooit wachten met het herstellen van een mankement 
Wij adviseren gebreken zo snel mogelijk te melden en op te lossen om mogelijk verdere gevolgen en 
problemen te voorkomen. 
 

(De)montage 
• Neem voor (de-)montage van het steigerhouten meubilair altijd contact op met de leverancier.  

• Bij zelf (de-)monteren vervalt onze garantie. 


