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Medium-Box High is een combinatie van Medium-Box Low met wandpanelen en 
minimalistische vormgeving. Rompen desgewenst met deuren, kleppen en lades. Fronten 
greeploos, sober of met RVS sierlijst. Wandpanelen met RVS sierlijsten en schappen. MDF 
met kleurcoating of fineerlaag. Voor uw flatscreen tv, podium voor uw kunst of als 
entertainmentcenter. 
 
De kastrompen zijn er in 7 breedtes en 5 hoogtes. In 3 dieptes. De wandpanelen zijn er in 5 
breedtes met of zonder wandschappen.  
De kastrompen kunnen worden uitgevoerd met open vakken of kunnen worden voorzien van 
deuren, kleppen en lades. Voor de kasten kunnen deuren, kleppen en lades door elkaar 
worden toegepast, deze fronten staan qua afmetingen in verhouding met elkaar. Standaard 
zijn de binnenzijden van de rompen in de dezelfde kleur gespoten als de buitenzijdes.  
Er is keus uit 3 typen fronten, Casual, Dressed en Made of Copper. Door een remote control 
extender toe te passen bereikt het signaal van de afstandsbediening de apparatuur achter de 
fronten, de fronten kunnen gesloten blijven. In MDF, voorzien van een kleurcoating met keus 
uit alle RAL en Sikkens kleuren. MDF voorzien van meerdere soorten fineer afgewerkt met 
diverse typen finish. Gecombineerd met lijsten en schappen van geborsteld RVS.  
 
*Alle afmetingen in deze productsheet zijn voorbeelden van verhoudingen die zorgen voor een  
mooie uitstraling. Ze geven u als klant ook een idee. Uiteraard maken wij alle meubels  
op maat volledig passend binnen uw interieur en uw wensen. 
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AFMETINGEN  
 
KASTROMPEN 
De afmetingen van de kastrompen: 
DIEPTE  BREEDTE 
370 / 470 / 550 mm 
HOOGTE INCL. 
PLINT 

502 mm 670 mm	 1006 mm 1342 mm 1510 mm 2014 mm 2518 mm 

280 mm  X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
364 mm X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
532 mm  X	 X X	 X	 X	 X	 X	
700 mm X	 X X	 X	 X	 X	 X	
1036 mm X	 x X	 X	 X	 X	 X	

*De maten zijn voorbeelden want wij maken uw meubels altijd op maat.	
 
De kastrompen bestaan uit een onderpaneel, twee zijpanelen, een bovenpaneel, een 
achterwand en een plintset Het onderpaneel, twee zijpanelen en het bovenpaneel zijn in 
verstek gemonteerd. De rompen zijn uitgerust met een achterwand die in dezelfde kleur 
gecoat wordt als de kastromp. De achterwanden zijn aan de achterzijde niet voorzien van een 
coating. De rompen staan op een plint of zijn zwevend aan de muur bevestigd. De plinthoogte 
is 30 mm en de hoogte van ophangen is 200 mm. De kastrompen zijn geheel naar wens in te 
vullen, om de meest uiteenlopende functies te kunnen herbergen. De kastrompen kunnen 
worden voorzien van verticale tussenschotten, vaste en losse legplanken en lades. Hiervoor 
heeft Cespo deze onderdelen in aantal voorbeeld afmetingen ontwikkeld. Er is keus uit 7 
breedtes en 5 hoogtes, samen goed voor 35 verschillende afmetingen in 3 dieptes. De 
kastrompen kunnen worden voorzien van kabeldoorvoergaten met bijpassende afdekdoppen.  
Cespo biedt voor het afsluiten van de kastrompen keus uit deuren, kleppen en ladefronten in 
verschillende afmetingen. Ook kan er voor een open vak worden gekozen.  
 

 
 
*De maten zijn voorbeelden want wij maken uw meubels altijd op maat.	
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LEGPLANKEN 
 
Cespo kent 2 soorten legplanken; vaste legplanken en verstelbare legplanken. De vaste 
legplanken worden met de kastromp verlijmd en zijn in de volgende situaties noodzakelijk: 
- onder een klep (wanneer de klep niet op het onderpaneel wordt geplaatst) 
- tussen 2 deuren (wanneer twee deuren boven elkaar worden gepositioneerd) 
- tussen een deur en een open vak (wanneer de deur en het open vak boven elkaar worden 

gepositioneerd) 
- tussen een lade en een open vak, klep of deur (wanneer de lade onder een open vak, klep 

of lade wordt gepositioneerd) 
Verstelbare legplanken komen op 4 plankdragers te rusten. In de zijpanelen zijn 
perforatiegaatjes op een h.o.h. afstand van 32 mm aangebracht. 
 
*De verstelbare legplanken zijn 10 mm minder diep en liggen aan de voorzijde 10 mm terug 
t.o.v. de romp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDIUM-BOX HIGH  PRODUCTSHEET 6	

DEUREN 
De afmetingen van de deuren : 
 BREEDTE  
HOOGTE 502 mm 670 mm 
334 mm X  
502 mm X X 
670 mm X X 
1006 mm X X 

*De maten zijn voorbeelden want wij maken uw meubels altijd op maat.	
 
Cespo kent 3 soorten deuren, Casual, Dressed en Made of Copper.  
 

     
CASUAL        DRESSED                                MADE OF COPPER 
 
CASUAL  |  deuren zijn 19 mm dik en bevatten een vlakke randafwerking. De casual deuren 
zijn er in 2 varianten; greeploos met push-to-open en met ingefreesde handgreepjes. 
Deuren met push-to-open duwen zichzelf automatisch open na indrukken. Het sluiten van de 
deuren gaat met een tegengestelde beweging. Een magneetdrukmechanisme zorgt hiervoor.  
Bij deuren met ingefreesde handgreepjes is gebruik gemaakt van een onopvallende infrezing 
die in kleur is meegespoten. 
 
DRESSED  |  deuren zijn 28 mm dik en bevatten een getrapte vlakke randafwerking waarbij 
een geborstelde RVS sierlijst met breedte 20 mm verdiept is aangebracht aan bovenzijde en 
zijkanten. De onderzijde bevat een vlakke randafwerking. De “Dressed” deuren worden 
geopend door de hand achter de voorste lijst te plaatsen. Deze lijst vormt in principe een 
doorlopende greep. Bij een situatie met meerdere deuren boven en naast elkaar kan het 
voorkomen dat de ruimte ontbreekt om de hand te kunnen plaatsen. In dit geval wordt ook 
een magneetdruk-mechanisme toegepast.  
 
MADE OF COPPER  I  de omlijsting van de deuren heeft een diepte van 40 mm en bevat een 
vlakke randafwerking. Binnen deze omlijsting bevindt zich een frontvulling van koperpaneel 
verlijmd op een MDF basis. De deuren zijn te openen met push-to-open en duwen zichzelf 
automatisch open na indrukken. Het sluiten van de deuren gaat met een tegengestelde 
beweging. Een magneetdrukmechanisme zorgt hiervoor. 
 
De fronten bevinden zich in gesloten toestand voor de romp en worden uitgerust met 2 of 
meer scharnieren afhankelijk van de hoogte en breedte. Deze zijn eenvoudig 3-dimensionaal 
te stellen en zijn op vaste tussenafstanden van elkaar gepositioneerd.  
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*De maten zijn voorbeelden want wij maken uw meubels altijd op maat.	
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KLEPPEN 
De afmetingen van de kleppen : 
 BREEDTE       
HOOGTE 502 mm 670 mm 1006 mm 1342 mm 1510 mm 2014 mm 2518 mm 
250 mm X X X X X X X 
334 mm X X X X X X X 

*De maten zijn voorbeelden want wij maken uw meubels altijd op maat.	
 
Cespo kent 3 soorten kleppen, Casual, Dressed en Made of Copper.  
 

     
CASUAL        DRESSED                                MADE OF COPPER 
 
CASUAL  |  kleppen zijn 19 mm dik en bevatten een vlakke randafwerking. De casual kleppen 
zijn er in 2 varianten: greeploos met push-to-open en met ingefreesde handgreepjes. 
Kleppen met push-to-open duwen zichzelf automatisch open na indrukken. Het sluiten van de 
kleppen gaat met een tegengestelde beweging. Een magneetdrukmechanisme zorgt hiervoor.  
Bij kleppen met ingefreesde handgreepjes is gebruik gemaakt van een onopvallende infrezing 
die in kleur is meegespoten. 
 
DRESSED  |  kleppen zijn 28 mm dik en bevatten een getrapte vlakke randafwerking waarbij 
een geborstelde RVS sierlijst met breedte 20 mm verdiept is aangebracht aan bovenzijde en 
zijkanten. De onderzijde bevat een vlakke randafwerking. De “Dressed” deuren worden 
geopend door de hand achter de voorste lijst te plaatsen. Deze lijst vormt in principe een 
doorlopende greep.  
 
Bij een situatie met meerdere deuren boven en naast elkaar kan het voorkomen dat de ruimte 
ontbreekt om de hand te kunnen plaatsen. In dit geval wordt ook een magneet-
drukmechanisme toegepast.  
 
MADE OF COPPER  I  de omlijsting van de kleppen heeft een diepte van 40 mm en bevat 
een vlakke randafwerking. Binnen deze omlijsting bevindt zich een frontvulling van 
koperpaneel verlijmd op een MDF basis. De kleppen zijn te openen met push-to-open en 
duwen zichzelf automatisch open na indrukken. Het sluiten van de kleppen gaat met een 
tegengestelde beweging. Een magneetdrukmechanisme zorgt hiervoor. 
 
De fronten bevinden zich in gesloten toestand voor de romp en worden uitgerust met 2 of 
meer scharnieren afhankelijk van de hoogte en breedte. Deze zijn eenvoudig 3-dimensionaal 
te stellen en zijn op vaste tussenafstanden van elkaar gepositioneerd. De kleppen kunnen naar 
beneden en naar boven scharnieren. Het meest gebruikelijk is kleppen die de onderste 5 
vakken afsluiten naar beneden open te laten draaien. Vanaf het 6e vak draaien de kleppen naar 
boven open. De kleppen die naar beneden opendraaien zijn uitgerust met klepscharen die de 
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klep automatisch dempt tijdens het openen. Bij loslaten wordt “hard klappen” voorkomen. De 
kleppen die naar boven openen zijn uitgerust met klepscharen die de klep meehelpt te  
openen.  
 
 

 
 
*De maten zijn voorbeelden want wij maken uw meubels altijd op maat.	
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LADES 
De afmetingen van de ladefronten : 
 BREEDTE       
HOOGTE 502 mm 670 mm 1006 mm 1342 mm 1510 mm 2014 mm 2518 mm 
166 mm X X X X X X X 
250 mm X X X X X X X 
334 mm X X X X X X X 

*De maten zijn voorbeelden want wij maken uw meubels altijd op maat.	
 
Cespo kent 3 soorten lades, Casual, Dressed en Made of Copper.  
 

     
CASUAL        DRESSED                                MADE OF COPPER 
 
CASUAL  |  ladefronten zijn 19 mm dik en bevatten een vlakke randafwerking. De casual 
ladefronten zijn er in 2 varianten; greeploos met push-to-open en met ingefreesde 
handgreepjes. Lades met push-to-open duwen zichzelf automatisch open na indrukken. Het 
sluiten van de lades gaat met een tegengestelde beweging. Een drukmechanisme zorgt 
hiervoor. Bij ladefronten met ingefreesde handgreepjes is gebruik gemaakt van een 
onopvallende infrezing die in kleur is meegespoten. 
 
DRESSED  |  ladefronten zijn 28 mm dik en bevatten een getrapte vlakke randafwerking 
waarbij een geborstelde RVS sierlijst met breedte 20 mm verdiept is aangebracht aan 
bovenzijde en zijkanten. De onderzijde bevat een vlakke randafwerking. De “Dressed” deuren 
worden geopend door de hand achter de voorste lijst te plaatsen. Deze lijst vormt in principe 
een doorlopende greep.  
 
Bij een situatie met meerdere lades boven en naast elkaar kan het voorkomen dat de ruimte 
ontbreekt om de hand te kunnen plaatsen. In dit geval wordt ook een drukmechanisme 
toegepast. De lades zijn eenvoudig 3-dimensionaal te stellen. 
 
MADE OF COPPER  I  De omlijsting van de ladefronten heeft een diepte van 40 mm en 
bevat een vlakke randafwerking. Binnen deze omlijsting bevindt zich een frontvulling van 
koperpaneel verlijmd op een MDF basis. Het is ook mogelijk de kast met binnenlade(s) uit te 
rusten. De lades zijn te openen met push-to-open en duwen zichzelf automatisch open na 
indrukken. Het sluiten van de lades gaat met een tegengestelde beweging. De lades zijn 
eenvoudig 3-dimensionaal te stellen. 
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*De maten zijn voorbeelden want wij maken uw meubels altijd op maat.	
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WANDPANELEN 
De wandpanelen kunnen worden uitgerust met of zonder schappen. 
 
De afmetingen van de wandpanelen en schappen: 
 BREEDTE 
HOOGTE 1006 mm 1174 mm 1510 mm 2014 mm 2518 mm 
900 mm X X X X X 
 SCHAPBREEDTE 
DIEPTE 632 mm 800 mm 1136 mm 1640 mm 2144 mm 
270 mm X X X X X 

*De maten zijn voorbeelden want wij maken uw meubels altijd op maat.	
 
De wandpanelen zijn 28 mm dik en bevatten een getrapte vlakke randafwerking waarbij een 
geborstelde RVS sierlijst met breedte 100 mm verdiept is aangebracht aan bovenzijde en 
zijkant(en). De onderzijde bevat een vlakke randafwerking. Achter het paneel bevindt zich een 
holle ruimte die geschikt is voor het wegwerken van kabels. Het wandpaneel wordt 
onafhankelijk van de onderliggende kast aan de muur gemonteerd. Cespo heeft hiervoor een 
speciaal ophangsysteem ontwikkeld welke 3-dimensionaal gesteld kan worden waardoor het 
paneel goed uitgelijnd kan worden. Op de muur worden afhankelijk van de breedte van het 
wandpaneel 4 of meer stalen muurbeugels gemonteerd waarbij een bout in een sleufgat op de 
juiste diepte gesteld kan worden.  
Dezelfde beugels worden contra aan de achterzijde van het wandpaneel gemonteerd en de 
sleuf in de breedterichting valt over de bout van de muurbeugel. Door een andere bout in de 
onderste muurbeugels is het wandpaneel na montage van het wandpaneel vanaf de 
onderzijde traploos in hoogte verstelbaar. De sleuf in de breedterichting van het hoekstuk 
zorgt ervoor dat de wandpanelen na montage in breedterichting verstelbaar zijn. Aan de 
achterzijde van de wandpanelen adviseert Cespo tussen wandpaneel en muur een 
tussenruimte aan te houden van ca. 10 mm. Zo ontstaat er een schaduwrand tussen muur en 
wandpaneel die evt. afwijkingen in de muur camoufleert.  
 

 
ophanging muur           ophanging wandpaneel, 
            bevestiging schappen. 
 
Het wandpaneel komt ca. 4 mm boven de kast te zweven waardoor met de kast vrij 
gemanoeuvreerd kan worden hetgeen een voordeel biedt voor bijvoorbeeld het aansluiten van 
kabels aan de achterzijde van de kast. Bij plaatsing van 2 wandpanelen die tegen elkaar 
worden gemonteerd wordt dezelfde 4 mm tussenruimte aangehouden. De schappen zijn 3 
mm dik van geborsteld RVS en zijn ingelaten in een sleuf in het wandpaneel.  
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*De maten zijn voorbeelden want wij maken uw meubels altijd op maat.	
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COMBINATIES VAN KASTEN MET WANDPANELEN 
Er zijn verschillende combinaties mogelijk aangezien het wandpaneel onafhankelijk van de kast 
gemonteerd wordt. Hieronder een aantal suggesties. 
 

 
 
 
 
 

 
 
*De maten zijn voorbeelden want wij maken uw meubels altijd op maat.	
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COMBINATIE VAN DEUREN, KLEPPEN, LADES EN OPEN VAKKEN 
In één kast kunnen probleemloos deuren, kleppen en lades worden gecombineerd met evt. 
onderling verschillende breedtes en hoogtes. De breedtes en hoogtes van de fronten staan in 
verhouding tot elkaar vanwege de modulaire opbouw. Zo is een deur met hoogte 1006 mm 
naast 6 lades van elk 166 mm te positioneren. Een lade van 2518 mm breed kan weer boven 
of onder 5 kleppen van elk 502 mm worden gepositioneerd. Ook kunnen er combinaties 
worden samengesteld met verschillende afmetingen kasten. 
 

 
 

 
 

 
  

*De maten zijn voorbeelden want wij maken uw meubels altijd op maat.	
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MATERIALEN 
 
KASTROMPEN  
MDF MET KLEURCOATING  |  De kastrompen bestaan uit MDF met een dikte van 19 mm. 
 
MDF MET FINEER  |  De kastrompen bestaan uit MDF met een dikte van 19 mm voorzien 
van een fineerlaag in bijvoorbeeld de houtsoorten noten, eiken en Zebrano. 
 
MASSIEF HOUT  |  De kastrompen bestaan uit massief hout met dikte 20 mm van 
bijvoorbeeld de houtsoorten noten, eiken en Zebrano. 
 
LEGPLANKEN 
MDF MET KLEURCOATING  |  De legplanken bestaan uit MDF met een dikte van 20 mm. 
 
MDF MET FINEER  |  De legplanken bestaan uit MDF met een dikte van 20 mm voorzien van 
een fineerlaag in bijvoorbeeld de houtsoorten noten, eiken en Zebrano. 
 
MASSIEF HOUT  |  De legplanken bestaan uit massief hout met dikte 20 mm van bijvoorbeeld 
de houtsoorten noten, eiken en Zebrano. 
 
ACHTERWANDEN 
MDF MET KLEURCOATING  |  De achterwanden bestaan uit MDF met een dikte van 6 mm. 
 
MDF MET FINEER  |  De achterwanden bestaan uit MDF met een dikte van 6 mm voorzien 
van een fineerlaag in bijvoorbeeld de houtsoorten noten, eiken en Zebrano. De dikte wordt 19 
mm wanneer de achterwand in het zicht komt. 
 
CASUAL DEUREN, KLEPPEN EN LADEFRONTEN 
MDF MET KLEURCOATING  |  De Casual deuren, kleppen en ladefronten bestaan uit MDF 
met een dikte van 19 mm. 
 
MDF MET FINEER  |  De Casual deuren, kleppen en ladefronten bestaan uit MDF met een 
dikte van 19 mm voorzien van een fineerlaag in bijvoorbeeld de houtsoorten noten, eiken en 
Zebrano. 
 
MASSIEF HOUT  |  De Casual deuren, kleppen en ladefronten bestaan uit massief hout met 
dikte 20 mm van bijvoorbeeld de houtsoorten noten, eiken en Zebrano. 
 
DRESSED DEUREN, KLEPPEN EN LADEFRONTEN 
MDF MET KLEURCOATING  |  De Dressed deuren, kleppen en ladefronten bestaan uit MDF 
met een dikte van 28 mm en bevatten een getrapte randafwerking waarbij een geborstelde 
RVS sierlijst met breedte 20 mm verdiept is aangebracht aan bovenzijde en zijkanten. 
 
MDF MET FINEER  |  De Dressed deuren, kleppen en ladefronten bestaan uit MDF met een 
dikte van 28 mm voorzien van een fineerlaag in bijvoorbeeld de houtsoorten noten, eiken en 
Zebrano en bevatten een getrapte randafwerking waarbij een geborstelde RVS sierlijst met 
breedte 20 mm verdiept is aangebracht aan bovenzijde en zijkanten. 
 
MASSIEF HOUT  |  De Dressed deuren, kleppen en ladefronten bestaan uit massief hout met 
dikte 28 mm van bijvoorbeeld de houtsoorten noten, eiken en Zebrano en bevatten een 
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getrapte randafwerking waarbij een geborstelde RVS sierlijst met breedte 20 mm verdiept is 
aangebracht aan bovenzijde en zijkanten 
 
MADE OF COPPER DEUREN, KLEPPEN EN LADEFRONTEN 
MDF MET KLEURCOATING  |  De deuren, kleppen en ladefronten bestaan uit MDF met een 
dikte van 22 mm en koperplaat met een dikte van 0,5 mm. De omlijsting heeft een diepte van 
40 mm. 
 
FINISHING 
 
Onze kleurcoating leveren wij in alle RAL en Sikkens kleuren in zowel zijde- en hoogglans. 
Fineer en massief hout wordt met een doodmatte blanke lak afgewerkt, evt. aangekleurd met 
een kleurbeits. Ook kan gekozen worden voor een olie-afwerking. 
 
De koperen panelen kunnen van de volgende oppervlaktebehandelingen worden voorzien: 
 

 
Onbehandeld met blank gelakt 
   

 
Geoxideerd koper met blanke matte lak 
 

 
Patine 1 met blanke matte lak 
 

 
Patine 2 met blanke matte lak 
 
*Voor de oppervlaktebehandelingen van het koper gelden puur ter indicatie. Aangezien het een 
natuurlijke bewerking betreft zijn afwijkingen niet te voorkomen. 
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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 minuscule 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. 
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 en ook 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. 
 
FINEER 
 
ALGEMEEN  |  De fineerdelen zijn door Cespo afgewerkt met één of meerdere transparante 
laklagen van hoogwaardige kwaliteit. Hieronder bevindt zich afhankelijk van gekozen uitvoering 
wel of geen beitslaag die het fineer op de gewenste kleur brengt. Dit zorgt voor een duurzame 
afwerking die echter niet krasvast is. Door veelvuldig gebruik zullen dan ook minuscule krasjes 
kunnen ontstaan waardoor een enigszins “doorleefd” uiterlijk ontstaat. 
 
FINEER  |  Fineer is een dun laagje echt hout wat een natuurlijke uitstraling met zich 
meebrengt. De eigenschappen van het hout komen dus ook tot uiting in de fineerlaag. 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 fineer 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. 
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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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


