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.

HOOGZITMEUBILAIR
Gebruiksaanwijzing
Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen.
De tafels en banken worden standaard geleverd met geremde wielen. Met de extra voetenplank (optioneel)
zijn alle zitbanken geschikt te maken voor zowel peuters als grotere kinderen. Een babyzitje kan (eventueel
met tuigje) eenvoudig aan de rugleuning van de bank gehangen worden. Tafels en banken kunnen stevig aan
elkaar worden gekoppeld door middel van magneetkoppelingen.

BELANGRIJK:
1. Hoogzitmeubilair met standaard voetenplank is geschikt voor kinderen van 1,5 tot en met 4 jaar oud.
Hoogzitmeubilair met verlaagde voetenplank is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar.
Hoogzitmeubilair met zowel een standaard als een verlaagde voetenplank is geschikt voor kinderen van
1,5 tot en met 10 jaar.
2. Kinderen dienen met hun voeten op de voetenplank te zitten. Dit bevordert een rustige zithouding.
3. Bij geen gebruik dient het meubilair van de rem af te staan. Dit om te voorkomen dat kinderen het
meubilair omver kunnen trekken. Het is nog beter dat bij geen gebruik het meubilair buiten het bereik van
kinderen wordt gezet (bijvoorbeeld met de rugleuning tegen de muur).
4. Bij het verplaatsen van het meubilair dienen alle wielen in de vrijstand te worden gezet. Het verplaatsen
van het meubilair met één of meerdere geremde wielen kan strepen veroorzaken op de vloer en/of het
wiel beschadigen.
5. Het meubilair dient over verhogingen heen getild te worden (denk hierbij bijvoorbeeld aan drempels).
6. Magneetkoppelingen, indien toegepast, dienen regelmatig schoongemaakt te worden.
7. Instrueer altijd nieuwe leidsters/stagiaires over het gebruik van het hoogzitmeubilair.
8. Neem voor (de-)montage van het hoogzitmeubilair altijd contact op met de leverancier. Bij zelf (de-)
monteren vervalt onze garantie.
9. Voor schoonmaakinstructies zie onze productinformatie en richtlijnen.

WAARSCHUWING:
1. Bij gebruik van bank in combinatie met tafel met magneetkoppeling dienen alle wielen geblokkeerd te zijn.
In deze geremde stand dienen de wielen van de zitbank naar achteren te wijzen in het verlengde van de
zijkant van de zitbank. Dit om de kans van omvallen te voorkomen. Bij gebruik in combinatie met tafel
zonder magneetkoppeling of als vrijstaande bank dienen alle wielen niet geblokkeerd te zijn. Hierdoor kan
de bank door uitgeoefende druk wegrollen om omvallen te voorkomen.
2. Laat kinderen niet over de rugleuning hangen om omvallen te voorkomen.
3. Zorg dat kinderen zich niet met hun voeten van de tafelrand kunnen afduwen. Schuif de zitbank zo strak
mogelijk tegen de tafel aan. Dit geldt ook voor hoge kinderstoelen.
4. Een kind nooit zonder toezicht laten.

Ergonomie
Alle tafels en zitbanken voldoen aan de geldende ergonomische normen.

BABYZITJES
Gebruiksaanwijzing
Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen.
Een babyzitje kan (eventueel met tuigje) eenvoudig aan de rugleuning van de bank gehangen worden.

BELANGRIJK:
1. Babyzitjes zijn in principe geschikt voor kinderen van 6 maanden tot en met ca. 18 maanden. Voor de
jongste kinderen wordt geadviseerd een stoelverkleiner in het zitje te plaatsen.
2. Slijtageplekken, bijvoorbeeld op de voetensteun, ontstaan door regelmatig gebruik van de zitjes. Deze
slijtageplekken kunnen voorzichtig met fijn schuurpapier worden geschuurd en met een blanke lak
afgelakt. De nieuwe laklaag voorkomt het (verder) intrekken van vuil in het hout.
3. De bevestigingsbouten regelmatig aandraaien zodat er geen speling ontstaat tussen de diverse
onderdelen.
4. De eventueel in gebruik zijnde tuigjes met lauw water en een mild sopje reinigen.
5. De bekleding van de stoelverkleiners volgens het wasvoorschrift wassen. Reinigen met een vochtige
doek waarbij aan het water een scheutje allesreiniger is toegevoegd.
6. Voor babyzitjes is een speciaal ophangrek ontwikkeld om de zitjes op te hangen als ze buiten gebruik
zijn.
7. Instrueer altijd nieuwe leidsters/stagiaires over het gebruik van kinderzitjes
8. Neem voor (de-)montage van het kinderzitjes altijd contact op met de leverancier. Bij zelf (de-)
monteren vervalt onze garantie.
9. Voor verdere schoonmaakinstructies zie onze productinformatie en richtlijnen.

WAARSCHUWING:
1. Het niet op juiste wijze vastzetten van tuigjes kan tot gevaarlijke situaties leiden. Tuigjes mogen nooit
aan de bovenzijde van een babyzitje vastgezet worden.
2. Let erop dat tijdens het aanschuiven geen vingers tussen het zitje en de tafelrand bekneld raken.
3. Zorg dat kinderen zich niet met hun voeten van de tafelrand kunnen afduwen. Schuif de zitbank zo
strak mogelijk tegen de tafel aan. Dit geldt ook voor hoge kinderstoelen
4. Een kind nooit zonder toezicht laten.

