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Wat u moet weten over de landelijke teakhouten meubelen

Gerecycled hout.
Onze teakhouten meubelen zijn gemaakt van gerecycled hout. Omdat het gerecycled hout is, kunnen er altijd 
lichte beschadigingen en kleine scheurtjes in het hout zitten. Deze beschadigingen en scheurtjes zijn wegge-
werkt, door gebruik van vulmiddelen en houten inzetstukjes. (voorbeelden verderop in dit document)

Kwaliteit.
De meubels zijn op een traditionele manier vervaardigd, door gebruik  van pen-gat verbindingen.
De tafelbladen zijn samengesteld met massieve planken die onderling met zwaluw-verbindingen bij elkaar 
worden gehouden, samen met de lijmverbinding geeft dit een zeer solide geheel.

Onderhoud van het meubel.
• Licht Teak. (code UF)

Wanneer u voor onbehandeld teak kiest, dan kunt u ervoor kiezen om het onbehandeld te houden of het 
te bewerken met een lak, beits, olie of boenwas.
Kiest u voor het eerste, dan dient u er rekening mee te houden dat het gevoelig is voor vocht. Wanneer u 
knoeit met bijvoorbeeld water dan is het belangrijk om het water meteen op te nemen met een droge doek 
door goed en langdurig te wrijven verwarm je het hout en zal het water verdampen. Gebruik van een olie, 
beits of lak geeft een bescherming aan het meubel.

• Donker Teak. (code F)
Het behandelde donkere teak heeft weinig onderhoud nodig. Deze meubelen zijn donker gemaakt met 
een beits en vervolgens afgewerkt met een toplaag. Deze laag is goed waterafstotend en kan met een licht-
vochtige doek worden afgedaan. Wanneer het meubel zijn glans verliest, kunt u het opwrijven met een 
donkere of lichte boenwas.

Werking van het hout.
U dient er rekening mee te houden, dat massief hout altijd werkt en nooit volledig stil staat. Het zal altijd 
enigzins met de jaargetijden mee bewegen. Het meubel kan reageren op de hoogte van de luchtvochtigheid in 
uw omgeving. Daarom is het belangrijk om de luchtvochtigheid op peil te houden, dit ter voorkoming van het 
krimpen of uitzetten van het hout.
Een simpele maatregel is om bijvoorbeeld waterbakken aan de CV hangen, hierdoor verdampt het water en 
wordt de luchtvochtigheid op peil gehouden. Een andere oplossing is, dat u schaaltjes water in het meubel 
plaatst. Hierdoor verdampt het water geleidelijk en neemt het meubel het vocht op als een spons. De beste 
oplossing is echter, dat u een luchtvocht verspreider aanschaft. Deze apparaten zorgen voor een constante 
luchtvochtigheid.
Dit zijn een aantal voorzorgsmaatregelen om lang plezier te beleven aan uw massieve, teakhouten meubelen.

Afwerkings codes.
In onze webwinkel komt u bij de teakhouten meubelen afwerkingscodes tegen. Dat wil zeggen dat er meer dan 
één uitvoering van het meubel leverbaar zijn. Hieronder op een rij wat deze codes betekenen.

• UF = blank onbehandeld teak (glad opervlakte)
• F = donker koloniaal (donker gebeitst en gelakt, glad opervlakte)
• R = licht geborsteld hout (blank hout met een subtiele lichte structuur in het hout)
• B = grof geborsteld hout (blank hout met zeer zware structuur, geeft een woest uiterlijk aan het 

meubel)

UF F R B



Kwaliteits voorbeelden van het teak hout.
Hieronder geven wij een aantal voorbeelden d.m.v. van foto’s wat u kunt en mag verwachten van onze gerecy-
clede houten teakmeubelen. 

Deze foto laat zien dat er in het meubel houten inzetstukjes kunnen voorkomen. 
Waarschijnlijk heeft hier eerder een bout of een andere verbinding gezeten. Der-
gelijke beschadigingen worden dan in de fabriek weggewerkt d.m.v. een houten 
inzetstuk. Dit geeft het meubelstuk extra karakter!

Deze foto laat zien dat er in het meubel noesten kunnen voorkomen. Bomen 
groeien in de natuur met zijtakken, deze zijtakken veroorzaken de noesten die in 
het hout zitten. Dit geeft het meubelstuk een natuurlijke uitstraling!

Deze foto laat een kopse kant van een massief tafelblad zien. Hier is goed te zien 
dat de tafel kleine krimpscheurtjes kan hebben. Dit kan ook in uw omgeving 
ontstaan bij bijvoorbeeld een tekort aan luchtvochtigheid. Wanneer uw huis vol 
staat met massief houten meubelen en u heeft wellicht  ook een mooie massieve 
houten vloer, dan kan dit werken als een soort spons op de luchtvochtigheid. Het 
hout onttrekt dan al het vocht uit de lucht. Wij geven dan het advies om dit met 
bijvoorbeeld een luchtvochtverspreider te compenseren. 

Wij hopen d.m.v. deze foto’s een goed beeld te geven van de afwerking wat betreft de teakhouten meubelen. 
Uiteraard is deze informatie niet bedoeld om u af te schrikken maar bedoeld om u een duidelijk beeld te geven 
van wat u mag verwachten van het te leveren meubelstuk.

In onze ogen zijn deze meubelstukken een aanwinst in uw interieur, ze stralen karakter en kwaliteit uit en zijn 
een waar pronkstuk waar u jarenlang plezier van zult hebben.

Tot slot.
Mocht u tot het besluit komen om een teakhouten meubel bij ons te bestellen dan geven wij u daar altijd een 
uitgebreid en eerlijk advies bij wat voor u en uw gezin het beste is.

Wij wensen u alvast veel plezier toe.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met onderstaand telefoonnummer, of stuur 
ons een E-mail.
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