GEFELICITEERD MET UW NIEUWE
CASTELIJN MEUBILAIR!
Van de aankoop van uw Castelijn meubilair zult u vrijwel zeker geen
spijt krijgen. Bij de productie in onze fabriek in Nederland hebben wij
uitsluitend de beste materialen gebruikt en besteden we veel aandacht
aan het milieu en de afwerking. Dit maakt uw meubilair een kwalitatief
hoogstaand, verantwoord en 100% Hollands product.
Ondanks dat kan onjuist gebruik of onderhoud tot ergernis en teleurstelling leiden. Reden om hieronder een aantal nuttige gebruiks- en onderhoudtips te geven, zodat u nog vele jaren van uw Castelijn meubilair
kunt genieten.

V E R P L A AT S E N / V E R H U I Z E N M E U B I L A I R :
Bij het verplaatsen het meubilair nooit verschuiven of verslepen, maar
altijd optillen. Indien het meubilair daar te zwaar voor is, dient het
(deels) gedemonteerd te worden en daarna te worden verplaatst.

ONDERHOUDSADVIES - PROTERRA OLIE
Hout dat behandeld is met Proterra meubelolie behoeft alleen met
een zachte stofdoek afgestoft te worden. Sterke vervuiling en vlekken
kunnen verwijderd worden met een sopje van vloeibare zeep (geen
agressieve of schurende middelen gebruiken). Daarna goed droog
maken met een zachte doek of zeem. Drankvlekken direct verwijderen
met lauw water en vervolgens goed droogmaken. Indien gewenst kunt
u t.z.t. zelf deze meubels voorzien van een nieuwe laag meubelolie op
lijnoliebasis.

GEBRUIKSSPOREN OP HOUT EN/OF LAK:
Meubilair dat uitgevoerd wordt in hout en/of lak, wordt afgelakt met
een 2-componenten lak. Ondanks het feit dat wij met hoogwaardige
lakken werken, blijft de oppervlakte altijd gevoelig voor krassen. Zeker
in de eerste 6 weken dient u hier extra rekening mee te houden, dan is
de lak namelijk nog niet volledig uitgehard.
Gebruik altijd onderzetters; hete glazen of mokken kunnen glanskringen maken in het oppervlak.
Hout is ook gevoelig voor langdurig te veel vocht, een aardewerken
vaas mag dan ook nooit zonder onderzetter op een houten oppervlak
staan.

O N D E R H O U D S A D V I E S - D E S KT O P
Desktop is een natuurproduct gemaakt uit lijnolie, harsen, houtmeel en
pigmenten en is ondanks zijn zachte uitstraling juist een materiaal met
een zeer lange levensduur. Het oppervlak is beschermd met een finish
op waterbasis, waarin door gebruik krasjes en glansvlekken kunnen
ontstaan.
Wanneer u de gebruikssporen uiteindelijk wilt vervagen, kunt u het
oppervlak reinigen met Forbo Cleaner, waarna u met Forbo Polish een
nieuw egaal oppervlaktelaagje aanbrengt.
Tijdens de laatste fase van het productieproces van Desktop ontstaat
een geelachtige waas (droogkamerfilm) op het oppervlak. Zodra het
materiaal wordt blootgesteld aan daglicht verdwijnt deze droogkamerfilm vrij snel.

V E R K L E U R I N G VA N H O U T:
Daar hout een natuurproduct is, kunnen er verschillen in structuur en
kleur voorkomen. Daarnaast gaat het onder invloed van daglicht onherroepelijk verkleuren. Afhankelijk van de houtsoort en de hoeveelheid
daglicht zal deze snel of minder snel verkleuren. Voor een gelijkmatige
verkleuring adviseren wij om voorwerpen tijdens de verkleuringsperiode regelmatig te verplaatsen. Op onze website www.castelijn.nl kunt u
bij benadering zien hoe de verschillende houtsoorten verkleuren.

ONDERHOUDSADVIES - HPL
HPL is een kunststof materiaal in effen kleuren of met een houtprint.
Meubels van HPL behoeven alleen afgestoft te worden. Sterke vervuiling en vlekken kunnen verwijderd worden met een sopje van vloeibare
zeep (geen agressieve of schurende middelen gebruiken). HPL behoeft
verder geen onderhoud.

OPTISCH KLEURVERSCHIL:
De kleur die het hout u laat zien, wordt mede bepaald door de hoek
waaronder u het hout bekijkt. Er kan dus optisch “kleurverschil” zijn
tussen verschillende nerfrichtingen in één meubel.

N A S T E L L E N VA N K A S T E N :
Wanneer een kast ingeruimd is en gebruikt wordt, bestaat de kans dat
de kast zich gaat “zetten” en de deuren en laden nagesteld dienen te
worden. Bij het nastellen van de kast dient deze, d.m.v. de stelvwordenoetjes in de pootjes, eerst weer waterpas gesteld te worden. De
deuren kunnen afgesteld d.m.v. de stelschroefjes van de scharnieren.
Deze stelschroefjes bevinden zich achter het Castelijn naamplaatje van
het scharnier.

ONDERHOUDSADVIES - HOUT & LAK
Hout en lak behoeft alleen met een zachte stofdoek afgestoft te
worden. Sterke vervuiling en vlekken kunnen verwijderd worden met
een sopje van vloeibare zeep (geen agressieve of schurende middelen
gebruiken). Daarna goed droog maken met een zachte doek of zeem.
Drankvlekken direct verwijderen met lauw water en vervolgens goed
droogmaken.
Onze lakken behoeven geen onderhoud, echter kan een lichte behandeling met zuivere bijenwas (maximaal 2x per jaar) om eventueel
ontstane gebruikskrassen te vervagen geen kwaad. Het gebruik van
meubelolie en meubelspray met siliconen raden wij sterk af.

ONDERHOUDSADVIES - FENIX
FENIX behoefd net als HPL geen standaard periodiek onderhoud.
FENIX is een hard kunststof materiaal waarvan de toplaag gemaakt is
met een nano technologie. Hierdoor is het oppervlak supermat, voelt
het lekker zacht aan, is het nauwelijks gevoelig voor vette vingers en
oppervlaktekrasjes kunnen door middel van wrijving met een wonderspons weg gepoetst worden. Door de warmte die tijdens het wrijven
ontstaat, sluiten de moleculen zich, waardoor de krasjes zullen verdwijnen. Naast deze mooie eigenschap is FENIX ook nog eens kleurvast,
gemakkelijk te reinigen zonder zeep met wonderspons, antibacterieel,
antistatisch en water- en warmtebestendig. Wanneer FENIX met
schoonmaakmiddel wordt schoongemaakt, mogen er geen zeepresten
achterblijven op het nano oppervlak, omdat er dan juist een vlekkerig
oppervlak kan ontstaan..

ONDERHOUDSADVIES - STOF & LEER
Meubelstof kan meestal chemisch gereinigd worden of schoongemaakt
worden met een schuimmiddel. Voor een uitgebreid onderhouds-voorschrift van stoffen verwijzen wij u naar de website www.james.nl
Leer is schoon te maken met een vochtige doek. Daarna goed droogwrijven met een zachte doek. Voor een uitgebreid onderhouds-voorschrift van leer verwijzen wij u naar de website www.ohmann.nl

WIJ WENSEN U VEEL
GEBRUIKSPLEZIER!

