Gebruik en onderhoud
Gebruik van stoelen en tafels
Stoelen zijn op diverse manieren op of onder een tafel te plaatsen. Zo kan onze Swing stoel op het blad
gehangen worden of onze stoel Swing H-76 onder het blad in een beugel. Indien de stoel niet op of aan de tafel
gehangen kan
worden, kun je deze het beste omgekeerd met de zitting op de tafel plaatsen. Het wordt afgeraden de stoelen
met de pootdoppen op het tafelblad te plaatsen. Doppen kunnen door zand, dat eraan blijft kleven, krassen
veroorzaken op het blad. Zand werkt namelijk als schuurpapier. Tevens is het raadzaam de stoelen niet al te
hardhandig op de tafels te zetten. De toplaag van de bladen met een multiplex en abs rand is namelijk zeer
hard en goed bestand tegen dagelijks gebruik, maar er kan hier en daar wel eens een stukje hardplastic
afknappen bij het hardhandig plaatsen van de stoelen op de tafels.
Zorg ervoor om doppen van tafels en stoelen tijdig te vervangen. Doorgesleten doppen kunnen beschadigingen
aan de vloer veroorzaken.
Ook kunnen gespen van schoenen en andere scherpe voorwerpen aan broeken e.d. de zittingen van stoelen
beschadigen.
Tips voor het reinigen van onderstaande meubels en onderdelen:
Bladen
De toplaag met een vochtige doek en een niet al te agressief schoonmaakmiddel, zoals Ajax, afnemen.
Schuurmiddelen zoals Cif worden ten strengste afgeraden. Multiplex en kunststof randen met een vochtige
doek afnemen en daarna droog wrijven.
Staalwerk
Reinigen met een stofdoek en/of vochtige doek. Geen vloeibare schuurmiddelen gebruiken, daar het staalwerk
er dof van wordt.
Zittingen en ruggen
Beuken multiplex zittingen en ruggen met een droge of vochtige doek (geen natte doek) afnemen. Het gebruik
van vloeibare schuurmiddelen wordt ten sterkste afgeraden, daar het de laklaag aantast. Obo zittingen en
ruggen reinigen met een vochtige doek. Ook hier worden vloeibare schuurmiddelen ten sterkste afgeraden.
Zittingen en ruggen met kunstleer
Voor optimaal gebruik van onze kunstleder materiaal reinigt u a.u.b. regelmatig. Reinig het materiaal door
stofzuigen en daarna met warm water of een milde zeep soort en een microvezeldoek of een zachte borstel.
Vlekken veroorzaakt door olie, vet of inkt dienen direct verwijderd te worden. Gebruikt u a.u.b. geen
agressieve middelen.
Kasten
De kunststof panelen, deuren en legborden van onze onderwijskasten afnemen met een vochtige doek en een
niet al te agressief schoonmaakmiddel. Schuurmiddelen zoals Cif worden ten strengste afgeraden. Massief
beuken randen en regels met een vochtige doek afnemen en daarna droog wrijven.

