
Op dit informatieblad vindt u algemene informatie, tips en onderhoud Hoewel aan de inhoud en samenstelling van dit informatieblad 
de grootste zorg en aandacht is besteed aanvaardt Brouwers Meubelen B.V. generlei aansprakelijkheid voortvloeiende uit raadplegen en 
gebruik van deze handleiding. Brouwers Meubelen B.V. is in geen geval verantwoordelijk voor schade, in welke vorm dan ook, of lichamelijk 
letsel ten gevolge van onderhoud, foutief onderhoud of juist of onjuist gebruik van dit product. www.bksmeubelen.nl

Op dit informatieblad vindt u algemene informatie over eiken meubelen van Nederlands fabricaat en een aantal tips voor het gebruik daarvan. 
Houdt u in het achterhoofd dat dit geen uitputtende lijst met onderhoudsvoorschriften is. Het zijn met andere woorden slechts een aantal tips; u 
dient altijd op een zorgvuldige wijze om te gaan met de meubelen om in aanmerking te komen voor de garantieregels. Op deze manier kunt u nog 
lang van de meubelen genieten. 

    INFORMATIE EN ONDERHOUDSTIPS

Hout is een levend materiaal. Het zet uit en krimpt onder invloed van luchtvochtigheid. Dit noemt men het ‘werken’ van het hout. Daarom 
is de luchtvochtigheid in de woning belangrijk. De ideale luchtvochtigheid schommelt tussen de 50% en 60%. Bij een hogere of lagere 
luchtvochtigheid kunnen de meubelen gaan scheuren en/of kromtrekken. Met name in de winter kan de luchtvochtigheid sterk dalen als 
gevolg van het verwarmen van uw woning. Probeer de luchtvochtigheid daarom altijd op peil te houden.

In nieuwe woningen en woningen waar de muren onlangs van zijn bepleisterd, kunnen de meubelen het beste enkele centimeters van de 
muur worden geplaatst, zodat de lucht goed kan circuleren. Op het moment dat de vochtigheidsgraad van de muren een aanvaardbaar 
peil heeft bereikt, kunnen de meubelen tegen de muur worden geplaatst.

Het beste is om zo min mogelijk water te gebruiken. Let daar met name op bij eiken meubelen! Eiken is een houtsoort met grove poriën. 
Overvloedig watergebruik op eiken meubelen heeft als mogelijk gevolg dat de laklaag aangetast wordt en er een witte verkleuring ontstaat. 

Voorkom plotselinge temperatuurverschillen en plaats het meubel niet te dicht bij warmtebronnen of in direct zonlicht. De ideale 
temperatuur voor de meubelen is in het algemeen 18 °C tot 20 °C.

Tijdens de eerste weken zijn de oppervlaktes van de meubelen extra gevoelig voor licht en verkleuren daarom vaak. Het beste is om 
rechtstreekse blootstelling aan fel licht te vermijden. Verplaats daarnaast regelmatig voorwerpen als placemats, vazen en dergelijke voor 
een gelijkmatige verkleuring.  

Doordat sommige tv’s en dvd-recorders veel hitte afgeven, is het mogelijk dat er een naad onder de tv in het massieve bovenblad ontstaat. 
Omdat dit met massief hout nooit te voorkomen is, kunnen wij dit niet als klacht in behandeling nemen. 

Afhankelijk van de kleurkeuze en de soort lak hebben de meubelen over het algemeen niet veel onderhoud nodig. Zijdeglans is nagenoeg 
onderhoudsvrij. Bij intensief gebruik van meubelen met matlak kunnen glansstrepen en vettige vlekken ontstaan. Meubelen die afgewerkt 
zijn met olie kunnen na een bepaalde periode een ‘schraal’ uiterlijk vertonen. Laat u over het onderhoud van uw meubel adviseren door de 
erkende meubelleverancier, om het voorgaande tegen te gaan. 

Het is voor normaal onderhoud voldoende om regelmatig met een droge of licht (!) vochtige doek de meubelen te reinigen. Eventueel kan 
gebruik worden gemaakt van een zacht schoonmaakmiddel. Laat u ook hierover adviseren door de erkende meubelleverancier.

In het geval van sterkere verontreiniging, door bijvoorbeeld vet, alcohol en vochtigheid, kunt u het beste een zeem gebruiken (lauw water, 
goed uitwringen). Verder wordt geadviseerd om de meubelen met een droge, zachte doek af te drogen. U kunt het beste in de richting van 
de houtstructuur wissen en niet te hard wrijven. 

Gebruik nooit ‘wondermiddelen’: sprays, detergenten, staalwol, bijtende producten en dergelijke. Deze tasten de laklaag mogelijk aan. Er 
kunnen dan grauwe, matte of glanzende vlekken ontstaan die niet meer verwijderd kunnen worden. Worden deze producten wel gebruikt, 
dan vervalt mogelijk uw garantie.

Op meubelen die afgewerkt zijn met een glanzende laklaag kunt u eventueel wel een boenmiddel gebruiken om de laklaag op te frissen. 
Houdt wel in het achterhoofd dat ook matte laklagen in dat geval gaan blinken. Deze gevolgen zijn vaak onherroepelijk. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het gebruik van middelen op uw meubelen; de fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen. Laat u adviseren 
door de erkende meubelleverancier. 

Voorwerpen die u op het meubel plaatst kunnen krassen of strepen veroorzaken. Rubberen glijders/doppen (van o.a. Hifi producten) zijn 
met name riskant. Deze doppen bevatten (vaak) een weekmaker, die agressief reageert op de afdeklaag (o.a. lak en olie) van de meubelen, 
waardoor er vlekken en strepen ontstaan die niet meer te verwijderen zijn.  Wij adviseren u het rubber af te dekken met vilt.

Plaats geen hete voorwerpen op het hout en gebruik altijd onderzetters (geen siliconen onderzetters).


