
ONDERHOUDSFICHE
THE TABLE

• Verplaats de tafel met minstens      

4 personen. 

• Til de tafel op en sleep ze niet.

• Zorg ervoor dat steeds alle voetjes 

de grond raken.

• Sta niet bovenop de tafel.

• Vermijd contact van harde objecten 

met het metalen onderstel.

• Laat voorwerpen niet te lang op de tafel 

staan. Het hout kan dan niet ademen en kan 

vlekken vertonen.

• Veeg vlekken op het hout onmiddellijk weg.

• Large – maximum 12 personen

• Medium – maximum 10 personen

• Small – maximum 8 personen

AANDACHTSPUNTEN TIJDENS GEBRUIK
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EIGENSCHAPPEN

• Gemetalliseerd en gepoederlakt staal.

• RVS bevestigingsmaterialen.

• Rubber sluitringen.

• RVS + kunststof stelvoetjes.

EIGENSCHAPPEN

• Afzelia doussié is een hardhoutsoort 

met de hoogste duurzaamheidsklasse   

1 en is zeer ongevoelig voor 

schimmel. 

• Het hout werd zorgvuldig geselecteerd 

en gecontroleerd op vlekken, barsten 

en spint.

• Het hout zal zonder behandeling van 

nature egaal vergrijzen.

• Het hout moet niet behandeld worden 

om zijn duurzaamheid te behouden.

• Hout is een natuurlijk product en 

kan door de verdere uitdroging na 

plaatsing beginnen barsten.

• Afzelia bevat een kleurstof die 

deels oplost in water en zich kan 

afscheiden als het regent.*

ONDERHOUD

• Reinig het onderstel met warm water.

• Gebruik niet-schurende zeep bij 

hardnekkige vlekken.

• Gebruik geen schuurspons maar een 

zachte spons of doek.

• Roestvlekken afkuisen met 

schoonmaakazijn.

• Kleine beschadigingen kunnen met een 

lakstift in dezelfde RAL-kleur als 

het onderstel geretoucheerd worden.

BEHANDELING

Het hout van onze tafels wordt 

onbehandeld geleverd. Zonder 

behandeling zal het naar verloop van 

tijd vergrijzen. Dit proces gebeurt 

gelijkmatig en bij regelmatig onderhoud 

geeft dit een mooi resultaat.

Indien dit effect niet gewenst is kunt 

u er voor kiezen om de planken zelf 

te behandelen met een product. Als u 

de originele kleur van het hout wil 

behouden moet de behandeling gebeuren 

vooraleer het begint te vergrijzen. 

Informeer bij een speciaalzaak naar de 

mogelijkheden.

ONDERHOUD ONDERSTEL

ONDERHOUD HOUT
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CONTACT

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties 

over een product of onze website? 

Twijfel dan niet om ons te contacteren.

Wünder — Ovenhoek 5, 8800 Roeselare, België

+32 51 69 32 69 — info@wunder.be

2.  Deck care van het merk Horsemen. 

Dit product kleurt het hout niet maar 

stoot water af waardoor het hout 

egaler vergrijst.

1.  RMC Hybrid Wood Protector van het 

merk Rubio Monocoat. Kleur Teak of Pure. 

Dit product versterkt de kleur van het 

hout en houdt vergrijzing tegen voor 

ongeveer 1 à 2 jaar. 

Volgende producten werden door Wünder 

getest en goed bevonden voor het behandelen 

van de tafel:

ONDERHOUD

Door het hout regelmatig schoon te maken blijft 

de oorspronkelijke kleur ervan langer behouden.

• Gebruik groene zeep om vetvlekken uit 

het hout te verwijderen. Laat de zeep een 

kwartiertje intrekken en maak schoon met een 

zachte borstel. Volg altijd de richting van 

de houtnerf. Spoel daarna het hout af met 

water.

• Vetvlekken die meteen opgemerkt worden kunnen 

worden afgekuist met een vochtig zeem en 

afwasmiddel.

• Gebruik geen agressieve middelen om het hout 

te reinigen.

• Gebruik geen hogedrukreiniger zodat de 

houtvezels niet beschadigd raken.

• Na enige tijd zal het onbehandelde hout grijs 

kleuren. Om het terug zijn oorsponkelijke 

kleur te geven kan het worden opgeschuurd. 

• Indien mogelijk, dek de tafel af tijdens de 

winter.

*OPGEPAST!

Afzelia planken kunnen afzelines 

bevatten. Dit is een stof die de 

natuurlijke scheuren in het hout opvult. 

Regen kan de stof uit het hout spoelen en 

vlekken maken op de ondergrond. 

Deze vlekken zullen na enige tijd 

weggespoeld worden door de regen. 

Bij de meeste ondergronden kunnen de 

vlekken meteen verwijderd worden met 

chloorbleekmiddel.


