
ACACIAHOUT/ACACIA WOOD

NL kenmerken: Acaciahout is gekenmerkt door haar warme, rode gloed. Deze kleur zal naar mate het gebruik en 
blootstelling aan licht iets zachter worden. De duidelijke nerf- en vlamtekeningen geven veel karakter aan 
deze duurzame houtsoort. Kleurnuances, oneffenheden en barsten geven extra diepte en kenbaarheid aan dit 
natuurproduct.
Onderhoud: Je houdt acaciahouten items eenvoudig wekelijks schoon met een schone, droge doek. Voor  
grondiger onderhoud kan het acaciahout afgenomen worden met een lichtvochtige doek met lauwwarm water. 
Extra behandeling is mogelijk met een speciale meubelolie, dit versterkt de waterafstotende werking van de 
natuurlijke oliën verscholen in deze houtsoort.
EN characteristics: Acacia wood is characterized by its warm, red glow. This color will soften slightly with 
use and exposure to light. The distinct grain and flame markings give a lot of character to this durable wood 
species. Color nuances, irregularities and cracks add depth and character to this natural product.
Maintenance: You can easily keep acacia wood items clean on a weekly basis with a clean, dry cloth. For more 
thorough maintenance, the acacia wood can be wiped with a slightly damp cloth and lukewarm water. Additional 
treatment is possible with a special furniture oil, which strengthens the water-repellent effect of the natural oils 
hidden in this type of wood.

DENNENHOUT/PINE WOOD

NL kenmerken: Dennenhout wordt gekenmerkt door de crèmewitte tint met een zachtgele gloed en rechte  
nerftekening. Dennenhout is een zacht hout en droogt over het algemeen langzaam, wat kan zorgen voor het 
natuurlijke proces van scheuring en verkleuring. Dennen is niet geschikt voor outdoor gebruik, het zachte hout 
is iets gevoelig voor beschimmeling door vocht.
Onderhoud: Behandeld dennenhout is zeer eenvoudig in het onderhoud. Houd het meubel regelmatig stof- 
vrij met een schone, droge doek. Wrijf vochtige vlekken direct droog met een schone, zachte doek. Het is zeer 
afgeraden om schoonmaakmiddelen te gebruiken, omdat dit het zachte hout kan aantasten. Hanteer altijd de 
basisbescherming voor hout, zoals het gebruik van een onderzetters onder een drinkglas of hete pan. Raadpleeg 
bij beschadigingen een gespecialiseerde verfwinkel voor een eventuele herbehandeling van het meubel.
EN characteristics: Fir wood is characterised by its creamy white hue with a soft yellow glow and straight 
grain pattern. Pine is a soft wood and generally dries slowly, which can cause the natural process of cracking 
and discolouration. Pine is not suitable for outdoor use, the soft wood is slightly susceptible to moulding due  
o moisture.
Maintenance: Treated pine wood is very easy to care for. Keep the furniture regularly free of dust with a clean,  
dry cloth. Rub damp stains dry immediately with a clean, soft cloth. The use of cleaning agents is strongly  
discouraged as they can damage the soft wood. Always use the basic protection for wood, such as using a trivet 
under a drinking glass or hot pan. In case of damage, consult a specialised paint shop for possible re-treatment  
of the furniture.

EIKENHOUT/OAK WOOD

NL kenmerken:  Eikenhout wordt gekenmerkt door de lichtbruine tint met een zachtgele gloed en duidelijk zicht-
bare nerftekening. Eikenhout droogt over het algemeen zeer langzaam, wat kan zorgen voor het natuurlijke proces 
van scheuring en verkleuring. Eikenhout is een natuurlijk product wat een zichtbaar podium verdient, hierom ge-
bruiken wij enkel lakken en coatings op natuurlijk basis welke de nerftekeningen en natuurlijke eigenschappen van 
het eikenhout goed tot zijn recht laat komen. Het eikenhout in onze collecties zijn altijd 100% FSC-gecertificeerd.
Onderhoud: Behandeld eikenhout is zeer eenvoudig in het onderhoud. Houd het meubel regelmatig stofvrij met 
een schone, droge doek. Verwijder vochtige vlekken direct met een licht vochtige doek en neutraal schoonmaak-
middel, laat het hout aan de lucht drogen. Hanteer altijd de basisbescherming voor hout, zoals het gebruik van 
een onderzetters onder een drinkglas of hete pan. Raadpleeg bij beschadigingen een gespecialiseerde verfwinkel 
voor een eventuele herbehandeling van het meubel.

INFORMATIE MATERIALEN EN ONDERHOUD
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EN characteristics: Oak is characterised by its light brown hue with a soft yellow glow and clearly visible grain 
markings. Oak generally dries very slowly, which can lead to the natural process of cracking and discolouration. 
Oak is a natural product which deserves a visible stage, which is why we only use natural-based lacquers and  
coatings which show off the grain marks and natural characteristics of oak. The oak wood in our collections is 
always 100% FSC-certified.
Maintenance: Treated oak is very easy to care for. Keep the furniture regularly dust-free with a clean, dry cloth. 
Remove damp stains immediately with a slightly damp cloth and neutral detergent and allow the wood to air 
dry. Always use the basic protection for wood, such as using a trivet under a drinking glass or hot pan. In case 
of damage, consult a specialised paint shop for possible re-treatment of the furniture.

ESSENHOUT/ASH WOOD

NL Kenmerken:  Essenhout is een iets zachte houtsoort met een strakke, rechte nerf. De rechte nerftekening 
zorgt ervoor dat essenhout goed gebogen kan worden, dit maakt essenhout zeer geschikt voor de meubelbran-
che. Bewerkt essenhout is sterk en slijtvast, maar onbehandeld essenhout kan veel werking vertonen en snel 
vergelen. Geschuurd essenhout zorgt voor een nette, gladde uitstraling. Geborsteld essen heeft meer karakter 
en bandgezaagd essenhout heeft een zeer robuuste en ruwe look.
Onderhoud: Behandeld essenhout is eenvoudig schoon te maken met een lichtvochtige, schone doek. Vlekken 
op onbehandeld essenhout zijn op te lossen met een absorberende, schone doek. Bij hardnekkige vlekken kan 
essenhout eenvoudig opnieuw behandeld worden. Schuur het hout op tot korrel 180, daarna kan het essenhout 
goed beschermd worden met een olie, was, lak of beits naar keuze. Onbehandeld essenhout is niet geschikt voor 
plaatsing buitenshuis.
EN characteristics: Ash is a slightly soft wood with a tight, straight grain. The straight grain pattern ensures that 
ash wood can be bent well, which makes ash wood very suitable for the furniture industry. Treated ash wood is 
strong and hardwearing, but untreated ash wood can show a lot of movement and quickly yellow. Sanded ash 
gives a neat, smooth look. Brushed ash has more character and cross-cut ash has a very robust and rough look.
Maintenance: Treated ash wood is easy to clean with a slightly damp, clean cloth. Stains on untreated ash wood 
can be removed with an absorbent, clean cloth. Stubborn stains can easily be re-treated. Sand the wood to 180 
grit, then protect the ash wood with an oil, wax, varnish or stain of your choice. Untreated ash wood is not suitable 
for outdoor use.

GERECYCLED HOUT/RECYCLED WOOD

NL kenmerken:  Gerecycled hout wordt ook wel teruggewonnen hout genoemd. Dit betekent dat de jaren- 
lange gebruikssporen duidelijk zichtbaar zijn in de karakteristieke items. Elke houtsoort heeft zijn eigen natuurlijke 
kenmerken, bij gerecycled hout zijn de veelal diepe nerftekeningen zeer opvallend. Voor gerecycled hout hoeven 
geen nieuwe bomen gekapt te worden, wat deze houtverwerking zeer duurzaam maakt.
Onderhoud: Bij meubelen van gerecycled hout kun je een iets zorgzaam onderhoud verwachten. De diepe 
nerven zijn eenvoudig stofvrij te houden middels een zachte borstelkop op de stofzuiger. Houd vocht en hitte 
weg bij items van gerecycled hout, deze houtsoort is vaak zeer uitgedroogd en is dus snel beschadigd. Extra 
behandeling van deze items wordt niet nodig geacht.
EN characteristics: Recycled wood is also called reclaimed wood. This means that the years of use are clearly 
visible in the characteristic items. Every type of wood has its own natural characteristics, but in the case of recycled 
wood, the often deep grain marks are very noticeable. No new trees need to be felled for recycled wood, which 
makes this type of wood processing very sustainable.
Maintenance: With furniture made from recycled wood, you can expect a little careful maintenance. The deep 
grains are easy to keep dust-free with a soft brush head on the hoover. Keep moisture and heat away from items 
made from recycled wood, this type of wood is often very dried out and is therefore easily damaged. Extra treat-
ment of these items is not considered necessary.

GRENEN HOUT/PINE WOOD

NL Kenmerken:  De grenenhouten meubelen uit onze collecties zijn FSC-gecertificeerd en worden op diverse 
manieren behandeld. Zo is geschuurd grenen zeer glad en netjes en staat geborsteld grenen juist bekend om zijn 
karakteristieke nerftekeningen en doorleefde uitstraling. Voor een nog robuustere look wordt het grenenhout 
band gezaagd. Grenenhout wordt gekenmerkt door een lichtgele kleur en zichtbare vlamtekeningen.
Onderhoud: Onbehandeld grenenhout heeft een relatief korte levensduur, gemiddeld 5-10 jaar. Om deze reden 
behandelen wij onze grenenhouten meubelen om de levensduur aanzienlijk te verlengen. Behandeld grenenhout 
is eenvoudig schoon te houden met een lichtvochtige doek. Om kringen en plekken in het hout te vermijden is het 
aangeraden om vochtige vlekken direct te drogen.
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EN characteristics: The pine furniture in our collections is FSC-certified and is treated in various ways. For 
instance, sanded pine is very smooth and tidy and brushed pine is known for its characteristic grain patterns and 
weathered appearance. For an even more robust look, pine wood is band sawn. Pine is characterised by a light 
yellow colour and visible grain markings.
Maintenance: Untreated pine wood has a relatively short lifespan, on average 5-10 years. For this reason, we 
treat our pine furniture in order to extend its life span considerably. Treated pine wood is easy to keep clean with 
a slightly damp cloth. To avoid rings and marks in the wood, it is advisable to dry damp spots immediately.

MANGOHOUT/MANGO WOOD

NL kenmerken:  Mangohout staat bekend om de warme goudbruine kleur, duurzame groei en lange houd- 
baarheid. Mangohout wordt ook gekenmerkt door duidelijk zichtbare nerven en kleurnuances. De nerven, een 
gele gloed of donkere lijnen en knoesten zorgen ervoor dat elk mangohouten item uniek is. Mangohout is zeer 
sterk en één van de hardere houtsoorten, hierdoor zal een mangohouten item niet snel beschadigen.
Onderhoud: Mangohouten meubelen zijn gemakkelijk in onderhoud. Je houdt ze eenvoudig stof- en vlekvrij 
met een lichtvochtige, schone doek. Mangohouten items zijn enkel bestemd voor indoor gebruik. Een extra 
behandeling of bescherming is mogelijk met een transparante coating, maar wordt de eerste jaren niet nodig 
geacht. Raadpleeg altijd een verfspeciaalzaak voor advies en  
informatie betreft het behandelen van het mangohouten item.
EN characteristics: Mango wood is known for its warm golden brown colour, sustainable growth and long 
durability. Mango wood is also characterized by clearly visible grain and colour nuances. The grains, a yellow 
glow or dark lines and knots make every mango wood item unique. Mango wood is very strong and one of the 
harder woods, therefore a mango wood item will not easily be damaged.
Maintenance: Mango wood furniture are easy to maintain. You can easily keep them dust- and stain-free with a 
slightly damp, clean cloth. Mango wood items are intended for indoor use only. An extra treatment or protection 
is possible with a transparent coating, but is not considered necessary for the first few years. Always consult a 
paint shop for advice and information on treating the mango wood item.

NOTENHOUT/WALNUT WOOD

NL kenmerken: Notenhout is een zachte houtsoort die zich gemakkelijk laat bewerken. Noten staat bekend 
om zijn warme bruintint en redelijk rechte nerftekening. De items uit onze collecties zijn bekleed met een 
notenhout fineer, deze stroken worden verlijmd op een gladde houtsoort en afgewerkt met een transparante, 
beschermende coating.
Onderhoud: Behandeld notenhout fineer is eenvoudig te reinigen met een lichtvochtige, schone doek. Nadro-
gen zorgt voor een streeploos resultaat. Notenhout staat erom bekend redelijk kwetsbaar te zijn en te verkleuren 
bij aanraking met ijzer. Hierom is het afgeraden om notenhouten meubelen buiten te plaatsen. Notenhout fineer 
vereist geen (her)behandeling.
EN characteristics: Walnut is a soft wood that is easy to work with. Walnut is known for its warm brown tone 
and fairly straight grain pattern. The items in our collections are covered with a walnut veneer; these strips are 
glued to a smooth wood and finished with a transparent protective coating.
Maintenance: Treated walnut veneer is easy to clean with a slightly damp, clean cloth. After drying, the result 
is streak-free. Walnut is known to be rather fragile and to discolour on contact with iron. For this reason, it is not 
recommended for walnut furniture to be placed outside. Walnut veneer does not require any treatment or re-tre-
atment.

OUD ELMHOUT/OLD ELM WOOD

NL kenmerken: Oud elmhout wordt gekenmerkt door een zeer grove structuur in de nerven. Dit komt voort uit 
de jarenlange gebruikssporen die duidelijk zichtbaar zijn in de karakteristieke items. Oud elmhout staat bekend 
om zijn warme houtkleur met een iets rode gloed en vurige nerftekeningen. Het elmhout is zeer sterk en kan dus 
wel een stootje hebben.
Onderhoud: Bij meubelen van oud elmhout kun je een iets zorgzaam onderhoud verwachten. De diepe nerven 
zijn eenvoudig stofvrij te houden middels een zachte borstelkop op de stofzuiger. Houd vocht en hitte weg bij 
items van oud elmhout, deze houtsoort is vaak zeer uitgedroogd en is dus snel aangetast. Extra behandeling 
van deze items wordt niet nodig geacht, wanneer dit wel gewenst is kan het item na grondig schuren en stofvrij 
maken bewerkt worden met de gewenste lak of beits.
EN characteristics: Old elm wood is characterised by a very coarse structure in the grain. This is the result of 
years of use and is clearly visible in the characteristic items. Old alder wood is known for its warm wood colour 
with a slightly reddish glow and fiery grain patterns. The wood is very strong and can take a beating.
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Maintenance: With furniture made from old elm wood, you can expect somewhat careful maintenance.  
The deep grains are easy to keep dust-free with a soft brush head on the hoover. Keep moisture and heat away 
from items of old elm wood, this type of wood is often very dried out and is therefore easily damaged. Additional 
treatment of these items is not considered necessary, but if desired, after thorough sanding and dust removal, 
the item can be treated with the desired varnish or stain.

PAULOWNIA HOUT/PAULOWNIA WOOD

NL kenmerken: Paulownia hout is een natuurlijk materiaal met een zachte structuur, het is snel beschadigd 
of gebutst. Echter is paulownia hout zeer slijtvast en gaat lang mee, dit maakt het natuurlijke product zeer duur-
zaam. warme tint van het hout is zeer aantrekkelijk voor interieuritems. Paulownia hout heeft de grove, robuuste 
kenmerken van hout. Dit betekent dat knoesten en barsten het item juist zijn herkenbaar natuurlijke uitstraling 
geeft.
Onderhoud: Een nadeel van deze zachte houtsoort is de kwetsbaarheid bij veelvuldig gebruik. Items van pau-
lownia hout kunnen snel beschadigen en zijn lastig te repareren. Plaats een item van paulownia hout niet lang-
durig in (in)direct zonlicht, hierdoor kan het hout uitdrogen en barsten. Houd het hout wekelijks stofvrij met een 
schone, droge doek. Eventueel extra behandelen met een transparante coating is mogelijk, maar wordt  
niet nodig geacht. Vanwege de grove structuur is het item moeilijk volledig beschermd te krijgen.
EN characteristics: Paulownia wood is a natural material with a soft structure, it is easily damaged or dented. 
However, paulownia wood is very hardwearing and long-lasting, which makes the natural product very durable. 
Paulownia wood has the rough, robust characteristics of wood. This means that knots and cracks give the item 
its recognisable natural look.
Maintenance: A disadvantage of this soft wood species is its vulnerability to frequent use. Items made of 
paulownia wood are easily damaged and difficult to repair. Do not place a paulownia item in direct or indirect 
sunlight for long periods as this can cause the wood to dry out and crack. Keep the wood dust-free weekly with a 
clean, dry cloth. Additional treatment with a transparent coating is possible but not considered necessary. Due to 
its coarse structure, the item is difficult to fully protect.

RUBBERHOUT/RUBBER WOOD

NL Kenmerken: Vers gezaagd rubberhout heeft een lichte crème kleur wat deze houtsoort zeer geschikt maakt 
om te kleuren naar wens. Vanwege de korte droogtijd van het hout is rubberhout zeer stabiel, het hout is niet 
gevoelig voor vervorming of splijten en dus ideaal voor woonitems die regelmatig gebruikt worden. Rubberhout 
wordt gekenmerkt door de grove, rechte nerftekening.
Onderhoud: Je zult rubberhout nooit onbehandeld aantreffen in een meubelstuk. Rubberhout wordt volledig 
geïmpregneerd om rotting te voorkomen, dit verlengt tevens de levensduur van het artikel aanzienlijk. Je houdt 
behandeld rubberhout eenvoudig schoon met een droge, zachte doek. Het is aangeraden om hitte en vocht uit 
de buurt van het houten item te houden.
EN Characteristics: Freshly sawn rubberwood has a light cream colour, which makes this type of wood very 
suitable for colouring as desired. Due to the short drying time of the wood, rubber wood is very stable, not prone 
to warping or splitting and therefore ideal for home items which are used regularly. Rubberwood is characterised 
by its rough, straight grain pattern.
Maintenance: You will never find rubberwood untreated in a piece of furniture. Rubberwood is fully impregna-
ted to prevent rotting, this also extends the life of the item considerably. You can easily keep treated rubberwood 
clean with a dry, soft cloth. It is recommended to keep heat and moisture away from the wooden item.

SHEESAM HOUT/SHEESAM WOOD

NL kenmerken:  Het Indiase sheeshamhout wordt gekenmerkt door de warme kleurtoon en zichtbare vlamte-
keningen. De vlammende lijnen geven het sheeshamhout een zichtbare expressieve kracht en een gemarmerde 
kleurnuance. Sheeshamhout groeit uitzonderlijk snel in beschermd bosgebied en is hierom zeer duurzaam. De 
sterke samenstelling van het hout zorgt ervoor dat sheesham bestand is tegen krassen.
Onderhoud: Sheeshamhouten meubelen zijn zeer eenvoudig in het onderhoud. Reinig het meubel regelmatig 
met een lichtvochtige doek zonder schoonmaakmiddel, wrijf hierbij altijd richting de nerf. Het gebruik van reini-
gingsmiddelen is zeer afgeraden, dit kan zorgen voor blijvende schade. Bescherm het meubel eveneens tegen 
hitte en vocht door het gebruik van onderzetters.
EN characteristics: Indian sheesham wood is characterised by its warm colour tone and visible flame markings. 
The flaming lines give the sheesham wood a visible expressive force and a marbled colour tone. Sheesham 
wood grows exceptionally fast in protected forest areas and is therefore very durable. The strong composition of 
the wood makes sheesham resistant to scratches.
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Maintenance: Sheesham wood furniture is very easy to maintain. Clean the furniture regularly with a slightly 
damp cloth without detergents, always rubbing in the direction of the grain. The use of cleaning agents is strongly 
discouraged as it can cause permanent damage. Protect the furniture against heat and moisture by using coasters.

TEAK HOUT/TEAK WOOD

NL kenmerken: Teakhout is een tropisch hardhout en een zeer duurzame houtsoort, al het teakhout uit onze 
collecties heeft een FSC-certificatie. Teakhout heeft van zichzelf een donkerbruine/rode kleur wat zeer luxe oogt. 
Teakhout is gekenmerkt door een strakke, rechte nerf en is hierdoor zeer geschikt voor verwerking. Bij outdoor 
gebruik kan het teakhout echter wel verkleuren of ontstaan er haarscheurtjes in het hout. Dit heeft geen invloed 
op de constructie. 
Onderhoud: Om een teakhouten outdoor meubel in optimale conditie te houden is het raadzaam het regel- 
matig te onderhouden met de daarvoor bestemde onderhoudsmiddelen, raadpleeg een verfspeciaalzaak voor 
het beste advies. Reinig teakhout niet met te veel water, hierdoor gaan de houtvezels overeind staan en wordt 
het meubel erg ruw.
EN characteristics: Teak is a tropical hardwood and a very durable wood. All teak in our collections has 
FSC-certification. Teak has a dark brown/red colour which gives it a luxurious appearance. Teakwood is  
characterised by a tight, straight grain and is therefore very suitable for processing. However, when used 
outdoors, teak wood may discolour or develop hairline cracks. This does not affect the construction.
Maintenance: To keep teakwood outdoor furniture in optimal condition it is advisable to maintain it regularly 
with the appropriate care products. Do not clean teakwood with too much water, as this will cause the wood 
fibres to stand out and the furniture to become very rough.

THERMO AYOUS/THERMO AYOUS WOOD

NL kenmerken: Thermo Ayous is een Afrikaans zachthout. Het Ayous wat voor onze eigen productie outdoor-
collecties wordt gebruikt wordt is FSC gecertificeerd hout en dus afkomstig uit goed beheerde bossen. Omdat 
Ayous hout een open celstructuur heeft, kan het perfect thermisch verduurzaamd worden doormiddel van een 
behandeling met stoom of hitte zonder gebruik van chemicaliën.
Onderhoud: Deze tropische houtsoort wordt tot wel 215° Celsius verwarmd. Door het “bakken” is Thermo 
Ayous beter bestand tegen vocht, uitzonderlijk stabiel en zal het jaren onderhoudsvrij blijven (Duurzaamheids-
klasse I). Nadat het Ayous hout thermisch is behandeld, heeft het een mooie moderne en warme uitstraling en 
verandert door weersinvloeden om dan geleidelijk aan egaal te vergrijzen (net zoals tropisch hardhout). Wil je de 
oorspronkelijke kleur liever behouden? Dan kan je het hout eventueel behandelen met een olie voor buitenhout.
EN characteristics: Thermo Ayous is an African softwood. The Ayous used for our own production outdoor col-
lections is FSC certified wood and thus comes from well managed forests. Because Ayous wood has an open cell 
structure, it can be perfectly thermally preserved by means of steam or heat treatment without using chemicals.
Maintenance: This tropical wood species is heated up to 215° Celsius. Due to the “baking”, Thermo Ayous is 
more resistant to moisture, exceptionally stable and will remain maintenance-free for years (Durability Class I). 
After Thermo Ayous wood has been thermally treated, it has a beautiful modern and warm look and changes 
by weather influences to gradually turn grey (just like tropical hardwood). Would you rather keep the original 
colour? Then you can treat the wood with an oil for outside wood.

BAMBOE/BAMBOO WOOD

NL kenmerken: Bamboe is een zeer sterk natuurproduct en eveneens zeer flexibel, dit zorgt voor een zeer 
hoog duurzaamheidsniveau. Bamboe is zeer licht van kleur maar kan sterk reageren op de omgeving, de weers- 
invloeden laten bamboe langzaamaan vergrijzen of beschimmelen. Dit heeft geen gevolgen voor de constructie, 
kwaliteit of levensduur van het meubel.
Onderhoud: Alle bamboe meubelen zijn vooraf behandeld om het vergrijzingsproces te vertragen. Om de 
levensduur te verlengen is het aangeraden om eens per jaar het meubel te behandelen met speciale Bamboe 
Protector. Eventuele vlekken kunnen voorafgaand de behandeling weggeschuurd worden met een licht  
chuurpapier.
EN characteristics: Bamboo is a very strong natural product and also very flexible, which ensures a very high 
level of durability. Bamboo is very light in colour but can react strongly to the environment. The weather in-
fluences cause bamboo to slowly turn grey or become mouldy. This does not affect the construction, quality or 
lifespan of the furniture.
Maintenance: All bamboo furniture is pre-treated to slow down the ageing process. To increase the lifespan,  
it is recommended that the furniture is treated once a year with special Bamboo Protector. Any stains can be 
sanded down with a light sandpaper prior to treatment.
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MARMER/MARBLE

NL kenmerken: Marmer is een kalkgesteente die zijn natuurlijke kleurnuances verkrijgt door een lange bloot-
stelling aan temperatuurverschillen en hoge druk tijdens het ontstaan van gebergten. Dit proces zorgt ervoor dat 
elk marmeren item zijn eigen unieke tekening heeft. Naast de karakteristieke tekeningen, kunnen witte vlekjes of 
puntjes ook voorkomen in de steen. Voorkom vlekken door vocht eenvoudig door het gebruik van onderzetters.
Onderhoud: Reinigen Het is belangrijk om deze poreuze natuursteen goed te onderhouden. Gebruik een 
zachte doek, lauwwarm water en een speciaal reinigingsmiddel voor natuursteen om het marmer regelmatig 
te reinigen. Vochtige vlekken kunnen in de steen trekken, dus reinig deze vlot met een zachte doek en natuurlijk 
schoonmaakmiddel. Marmer is vrij zacht en krasgevoelig, gebruik dus geen schuurspons of harde doeken voor 
het reinigen van het marmeren item.
EN characteristics: Marble is a limestone rock that acquires its natural colour nuances through long exposure 
to temperature differences and high pressure during the formation of mountain ranges. This process ensures that 
each marble item has its own unique pattern. In addition to the characteristic markings, white spots or dots are 
also common. Prevent moisture stains easily by using coasters.
Maintenance: Cleaning It is important to maintain this porous natural stone well. Use a soft cloth, lukewarm 
water and a special cleaning agent for natural stone to clean the marble regularly. Moist stains can penetrate  
the stone, so clean them quickly with a soft cloth and natural cleaning product. Marble is quite soft and prone 
to scratches, so do not use a scouring pad or hard cloths to clean the marble item.

MELAMINE/MELAMINE

NL kenmerken: Melamine is een kunsthars welke wordt aangebracht op spaanplaat of een andere gladde 
houtsoort. Melamine kan een matte of een glanzende afwerking geven en is bijzonder sterk. Melamine items 
zijn krasvrij en slijtvast en zijn bestand tegen hitte. De melamine laag voelt vaak glad aan en heeft een zeer  
lange levensduur.
Onderhoud: Melamine meubelen zijn zeer eenvoudig in het onderhoud. Melamine heeft een zeer dichte struc-
tuur waardoor vuil zich niet kan hechten aan het oppervlakte. De items zijn eenvoudig te reinigen met een zachte, 
vochtige doek en neutraal schoonmaakmiddel. Een melamine item hoeft niet extra behandeld te worden.
EN characteristics: Melamine is a synthetic resin that is applied to chipboard or another smooth wood type. 
Melamine can give a matt or glossy finish and is particularly strong. Melamine items are scratch and wear re-
sistant and can withstand heat. The melamine layer often feels smooth and has a very long lifespan.
Maintenance: Melamine furniture is very easy to maintain. Melamine has a very dense structure so that dirt 
cannot adhere to the surface. The items are easy to clean with a soft, damp cloth and neutral detergent.  
A melamine item does not require any additional treatment.

METAAL/METAL

NL kenmerken:  Vocht op metaal kan blijvende vlekken achterlaten. Gebruik altijd onderzetters om het metaal 
te beschermen tegen vocht. Neem vocht direct af met een schone katoenen doek. Gebruik geen agressieve 
schoonmaakmiddelen, een neutrale zeep is voldoende voor dagelijkse reiniging. 
EN characteristics: Moisture on metal can leave permanent stains. Always use coasters to protect the metal 
from moisture. Wipe off moisture immediately with a clean cotton cloth. Do notuse aggressive cleaning agents, 
a neutral soapis sufficient for daily cleaning.

PAPIER-MACHÉ/PAPER MACHE

NL Kenmerken: Papier-maché is een ambachtelijke vormgevingskunst op basis van papier en lijm. De papier- 
maché items uit onze collecties zijn samengesteld met 100% gerecycled karton en papier en heeft in de basis 
een lichtbruine tint. De papier-maché items worden met een natuurlijk pigment omgekleurd naar wit of een 
donkerdere grijs/bruin tint.
Onderhoud: Alle items worden met de hand gemaakt, hierdoor kunnen de accessoires afwijken in formaat, 
verhouding en afwerking ten opzichte van de productfotografie en het artikel in de winkel. De papier-maché 
items zijn niet bestand tegen water en hitte, het is aangeraden om de items puur ter decoratie te gebruiken. Je 
houdt de items eenvoudig stofvrij met een schone, droge doek. Vermijd vocht en schoonmaakmiddel, hierdoor 
kan het product vervormen.
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EN characteristics: Papier-mâché is an artisanal design based on paper and glue. The papier-mâché items in 
our collections are made of 100% recycled cardboard and paper and have a light brown base. The papier-mâché 
items are coloured with a natural pigment to white or a darker grey/brown shade.
Maintenance: All items are handmade, therefore the accessories may differ in size, proportion and finish from 
the product photography and the item in the shop. The papier-mâché items are not resistant to water and heat,  
it is recommended to use the items purely for decoration. You can easily keep the items dust-free with a clean, 
dry cloth. Avoid moisture and detergents, which can deform the product.

ROTAN/RATTAN

NL kenmerken: Rotan is een zeer sterk natuurproduct en eveneens zeer flexibel, dit zorgt voor een zeer hoog 
duurzaamheidsniveau. Rotan is zeer licht van kleur, rattan is een kunststof variant op rotan en heeft dezelfde 
kenmerken als rotan. Het natuurlijke rotan kan sterk reageren op de omgeving, de weersinvloeden laten de  
stengels langzaamaan vergrijzen of beschimmelen. Dit heeft geen gevolgen voor de constructie, kwaliteit of 
levensduur van het meubel.
Onderhoud: Door de groeiomstandigheden van deze plantensoort is geen één rotan item gelijk. De rotansten-
gels worden metde hand verwerkt tot de items in onze collecties, dit resulteert in vorm- en kleurverschillen die 
worden versterkt door de nabewerking. Houdt het rotan of rattan item wekelijks schoon met een lichtvochtige, 
schone doek. Behandelingen of schoonmaakmiddelen zijn ten zeerste afgeraden bij het natuurlijke rotan.
EN characteristics: Rotan is a very strong natural product and also very flexible, which makes it very durable. 
Rattan is a synthetic variant of rotan and has the same characteristics as rotan. The natural rotan can react  
strongly to the environment, the weather influences cause the stems to slowly turn grey or go mouldy.  
This does not affect the construction, quality or life span of the furniture.
Maintenance: Due to the growing conditions of this plant species, no two rotan items are the same. The rotan 
stems are processed by hand into the items in our collections, this results in differences in shape and colour that 
are enhanced by the finishing process. Keep the rotan item clean on a weekly basis with a slightly damp, clean 
cloth. Treatments or cleaning products are highly discouraged for the natural rotan.

TAPIJT/RUG

Losse draden en polen: Knip bij een hoogpolig kleed de polen af met een klein schaartje op dezelfde hoogte 
als de andere polen. Bij een laagpolig kleed is het aangeraden om de losse draden met een (haak)naald terug  
in het kleed te rijgen. Knip deze nooit af, dit veroorzaakt gaten.
Pluizen: Verwijder enkel de loszittende pluizen, wacht dus totdat de pluizen omhoog komen. Je kunt dit proces 
versnellen door met een trekker over het vloerkleed te gaan, na elke haal verwijder je de pluizen met een droge 
doek van de trekker. Of verwijder vezels en pluizen met een speciale stofzuigeropzetborstel. Zorg voor een  
goede luchtvochtigheid in de kamer en benevel het vloerkleed met water om extra pluisvorming tegen te gaan. 
Let op: wanneer je je kleed professioneel laat reinigen, kan het pluizen weer terugkomen.
Loose threads and pins: With a high-pile rug, cut the pins with small scissors at the same height as the other 
pins. With a low-pile rug, it is advisable to use a (crochet) needle to thread the loose threads back into the rug. 
Never cut them off, this causes holes.
Lint: Remove only the loose lint, so wait until the lint comes up. You can speed up the process by running a 
squeegee over the rug, removing the fluff with a dry cloth after each stroke. Or remove the fibres and fluff with 
a special hoover brush. Make sure there is a good level of humidity in the room and mist the rug with water to 
prevent extra lint from forming. Please note: if you have your rug professionally cleaned, the fluffiness may  
come back.

FLUEEL/VELVET

Strepen in de stof ? Dit kan gebeuren door de druk die op de stof is uitgeoefend door de verpakking. Gelukkig 
kun je dit eenvoudig zelf oplossen door de stof te stomen (gebruik hiervoor bijv je stoomstrijkijzer)of te benevelen 
met vocht. Vervolgens kun je de stof met een schone zachte borstel borstelen. De polen van de stof worden zo 
weer hersteld! 
Stripes in the fabric? This can be caused by the pressure exerted on the fabric by the packaging. Fortunately, 
you can easily solve this yourself by steaming the fabric (use your steam iron, for example) or by spraying it with 
moisture. Then you can brush the fabric with a clean soft brush. The piles of the fabric will be repaired in this way!

BASICLABEL INFORMATIE MATERIALEN EN ONDERHOUD

w w w . b a s i c l a b e l . n l


