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Made in Timberland is een serie tafels met minimalistische vormgeving. MDF met kleurcoating 
of massief hout met olielaag. Het contrast tussen oversized poten versus de bladdikte zorgt 
voor de juiste spanning. Een plek om samen te komen met familie en vrienden aan een stoere 
en robuuste tafel.	  
 
Alle afmetingen in deze productsheet zijn suggesties, maar werden zorgvuldig door Cespo 
gekozen om de eerder genoemde spanning op te wekken of de contrasten te versterken en  
u als consument enig houvast te geven. Wanneer dit niet aansluit bij uw wensen of niet past  
binnen uw woonsituatie maken wij het meubel graag volledig voor u op maat.  
 
 

AFMETINGEN  
 
RECHTHOEKIGE TAFELS   VIERKANTE TAFELS 
 
1600x800x750mm (LxBxH)   1400X1400X750mm (LxBxH)   
2000x900x750mm    1600x1600x750mm  
2000x1000x750mm  
2500x900x750mm 
2500x1000x750mm 
 
 

MATERIALEN 
 
TAFELBLAD 
 
MASSIEF HOUT  |  In de houtsoorten eiken, noten en zebrano. Het tafelblad bestaat uit brede 
massieve stroken hout die met elkaar verlijmd zijn.  
De stroken zijn met de jaarringen in tegengestelde richting tegen elkaar geplaatst ter voorkoming van 
kromtrekken. De kleur en structuur is nauwkeurig op elkaar afgestemd. De dikte is 40 mm.  
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De onderzijde van het tafelblad is voorzien van 2 of meer stalen profielen die gedeeltelijk in het 
hout zijn ingefreesd, mede ter voorkoming van het kromtrekken. Het aantal profielen is afhankelijk 
van de afmeting van het tafelblad. M.b.v. een stalen profiel zijn de poten aan het tafelblad 
bevestigd. Beide profielen zijn vanaf de zijkant en de bovenzijde onzichtbaar. 
 
MDF MET KLEURCOATING  |  Het tafelblad bestaat uit MDF met een dikte van 40 mm. M.b.v. 
een stalen profiel zijn de poten aan het tafelblad bevestigd. De profielen zijn vanaf de zijkant en de 
bovenzijde onzichtbaar. 
 
POTEN 
 
MASSIEF HOUT  |  In de fineersoorten eiken, noten en zebrano. Een poot bestaat uit brede 
massieve delen hout die met elkaar verlijmd zijn waarvan de kleur en structuur nauwkeurig op elkaar 
zijn afgestemd. De afmeting van de poten is 120 x 120 mm. 
 
MDF MET KLEURCOATING  |  Een poot bestaat uit 4 MDF stroken waarvan de verstekken tegen 
elkaar zijn gelijmd. De kern is een holle ruimte.  
 
 

FINISHING 
 
De standaard Cespo finishings zijn te vinden in de kleurencollectie die tevens te downloaden is.  
De kleuren zijn suggesties en werden zorgvuldig door Cespo gekozen. Ze dienen ter indicatie 
en zijn zowel in zijde- en hooglans leverbaar. Desgewenst leveren wij uw meubel in een andere 
RAL of Sikkens kleur. 
 
 

ONDERHOUD 
 
KLEURCOATING   
 
ALGEMEEN  |  De gelakte delen zijn door Cespo voorzien van meerdere laklagen van 
hoogwaardige kwaliteit. Dit zorgt voor een duurzame afwerking die echter niet krasvast is. 
Door veelvuldig gebruik zullen dan ook miniscule krasjes kunnen ontstaan waardoor een 
enigszins “doorleefd” uiterlijk ontstaat. Na verloop van tijd gaat een gelakt deel verkleuren, de 
mate waarin is sterk afhankelijk van blootstelling aan daglicht en zonlicht.  
Wij wijzen u erop dat met bijbestellingen er rekening mee gehouden moet worden dat hierdoor 
kleine kleurafwijkingen bijna niet te voorkomen zijn 
 
PREVENTIE  |  Het meubel is bij plaatsing nog niet volledig uitgehard. Pas na enkele 
maanden is er sprake van volledige uitharding. Het advies is om de eerste 4 weken zo min 
mogelijk producten op en in de meubels te zetten. 
Om krassen en deuken in het lakwerk te voorkomen is het advies om viltjes te plakken onder 
de producten die erop geplaatst gaan worden. Ook als de producten al zijn voorzien van 
rubber en/of kunststof dopjes, pootjes etc. is het advies hier ook viltjes onder te plakken. 
Sommige soorten rubber en kunststof kunnen de laklaag aantasten. 
 
ONDERHOUD  |  Stof dient regelmatig verwijderd te worden met een zachte, schone en 
droge doek. Wrijf hierbij nooit te lang en te hard op één dezelfde plek. Dit kan glimvlekken 
veroorzaken. 
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Tweemaandelijks dient het meubel gereinigd te worden met een vochtige zachte, schone 
doek. Het water waarmee de doek wordt bevochtigd kan worden voorzien van een kleine 
hoeveelheid ontvettend schoonmaakmiddel zoals bijv. groene zeep.  
Agressieve en schurende schoonmaakmiddelen alsmede olie –en washoudende producten 
mogen niet worden gebruikt.  
 
VLEKKEN  |  Een vlek dient verwijderd te worden met een zachte, schone en droge doek. 
Wrijf hierbij nooit te lang en te hard op één dezelfde plek. Dit kan glimvlekken veroorzaken. 
Hardnekkige vlekken dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden met een vochtige zachte,  
schone doek. Het water waarmee de doek wordt bevochtigd kan worden voorzien van een 
kleine hoeveelheid ontvettend schoonmaakmiddel zoals bijv. groene zeep. Wrijf hierbij nooit te 
lang en te hard op één dezelfde plek. Dit kan glimvlekken veroorzaken. 
 
MASSIEF HOUT 
 
ALGEMEEN  |  De massieve delen zijn door Cespo afgewerkt met één of meerdere olielagen 
van hoogwaardige kwaliteit. Dit zorgt voor een duurzame afwerking die echter niet krasvast is. 
Door veelvuldig gebruik zullen dan ook miniscule krasjes kunnen ontstaan waardoor een 
enigszins “doorleefd” uiterlijk ontstaat. 
 
MASSIEF HOUT  |  Massief hout is een deel echt hout wat een natuurlijke uitstraling met zich 
meebrengt. De eigenschappen van het hout komen dus ook tot uiting in het meubel. Het 
natuurlijke aspect zorgt ervoor dat het onmogelijk is in één meubel alle onderdelen qua kleur 
en structuur een identieke uitstraling te geven. Na verloop van tijd gaat het hout verkleuren, de 
mate waarin is sterk afhankelijk van blootstelling aan daglicht en zonlicht.  
Wij wijzen u erop dat met bijbestellingen er rekening mee gehouden moet worden dat kleur en 
structuurafwijkingen bijna niet te voorkomen zijn. 
 
PREVENTIE  |  Het meubel is bij plaatsing nog niet volledig uitgehard. Pas na enkele 
maanden is er sprake van volledige uitharding. Het advies is om de eerste 4 weken zo min 
mogelijk producten op en in de meubels te zetten. 
Om krassen en deuken in het hout te voorkomen is het advies om viltjes te plakken onder de 
producten die erop geplaatst gaan worden. Ook als de producten al zijn voorzien van rubber 
en/of kunststof dopjes, pootjes etc. is het advies hier ook viltjes onder te plakken. Sommige 
soorten rubber en kunststof kunnen de olielaag aantasten. 
 
ONDERHOUD  |  Stof dient regelmatig verwijderd te worden met een zachte, schone en 
droge doek. Wrijf hierbij nooit te lang en te hard op één dezelfde plek. Dit kan glimvlekken 
veroorzaken. 
Tweemaandelijks dient het meubel gereinigd te worden met een vochtige zachte, schone 
doek. Het water waarmee de doek wordt bevochtigd kan worden voorzien van een kleine 
hoeveelheid ontvettend schoonmaakmiddel zoals bijv. groene zeep.  
Agressieve en schurende schoonmaakmiddelen alsmede olie –en washoudende producten 
mogen niet worden gebruikt.  
 
VLEKKEN  |  Een vlek dient verwijderd te worden met een zachte, schone en droge doek. 
Wrijf hierbij nooit te lang en te hard op één dezelfde plek. Dit kan glimvlekken veroorzaken. 
Hardnekkige vlekken dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden met een vochtige zachte,  
schone doek. Het water waarmee de doek wordt bevochtigd kan worden voorzien van een 
kleine hoeveelheid ontvettend schoonmaakmiddel zoals bijv. groene zeep. Wrijf hierbij nooit te 
lang en te hard op één dezelfde plek. Dit kan glimvlekken veroorzaken. 


