
Wij wensen u veel plezier met uw ARCO meubel, dat wij met uiterste zorg voor u 
vervaardigd hebben. Teneinde dit hoogwaardige kwaliteitsmeubel t i jdens het gebruik 
in optimale staat te houden, raden wij u aan onderstaande productinformatie vóór in 
gebruikneming zorgvuldig door te lezen.

algemeen  Elk meubel verlaat onze fabriek zo stofvri j  mogeli jk. Om eventuele toch 
nog aanwezige stof- of  kleurresten te verwijderen, adviseren wij u het meubel voor  
het in gebruik nemen te reinigen met een vochtige doek (indien nodig met Glassex of 
Muscle). Bi j plaatsing van het meubel op een gereinigd tapijt ,  moet het tapijt volkomen 
droog zi jn en verdient het aanbeveling de onderkant van de poten te reinigen.

Hout is een natuurl i jk materiaal en geen boom is geli jk aan een andere boom. Daarom 
kunnen, ondanks onze beste zorgen, verschil len in structuur of  kleur tussen de ver–
schil lende houten delen optreden. Het tafelblad is een natuurl i jke weergave van het 
specif ieke hout (stam) waarvan de tafel gemaakt is. Elke tafel zal dus qua structuur  
en kleur alt i jd wat afwijken van de tafel die u in onze showroom of  bi j uw Arco dealer 
heeft bekeken. Uw tafel (of  kast) heeft dus zi jn eigen, unieke houtbeeld!

Net als bi j de huid van de mens, is het ook voor hout essentieel het vochtgehalte op  
peil te houden. Om krimpen van het hout zoveel mogeli jk te voorkomen, adviseren wij  
u derhalve om de relatieve luchtvochtigheid in uw kamer zo constant mogeli jk en op 
peil te houden (ca. 60%). Ook de temperatuur dient zo constant mogeli jk gehouden te 
worden. Plaats uw meubel op voldoende afstand van een warmtebron. Door de invloed 
van het (zon)licht , zal het hout zijn definitieve kleur aannemen. Teneinde kleurverschillen 
tussen het tafelblad en de inlegbladen te voorkomen, dient u ook de inlegbladen 
gedurende enkele maanden in het l icht te plaatsen. Daarna kunt u ze opbergen (losse 
inlegbladen) of  inschuiven (geïntegreerde inlegbladen).

U kunt geen hete voorwerpen direct op een tafel zetten. Gebruikt u derhalve alt i jd 
onderzetters.

massief hout  De bladen van de Arco massieve tafels zi jn opgebouwd uit aan  
elkaar verl i jmde massieve houtstroken van wisselende breedtes. De tafels kunnen 
afgewerkt worden met standaard transparante lak, mat-naturel lak of  met ol ie. 
Natuurl i jke kenmerken van het hout , zoals noesten, vergroeiingen, zwarte pit jes etc.  
zi jn onvermijdeli jk. Open gebreken mogen echter niet in het zicht zitten (maar mogen 
bijvoorbeeld wel aan de onderkant van het tafelblad voorkomen). Massief  hout is 
bi jzonder gevoelig voor schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Het hout 
kan dan gaan ‘werken’, waardoor kleine kop- en droogscheurtjes, op termijn, kunnen 
ontstaan. Een constante omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid zi jn dan 
ook essentieel (zie boven).

(lak)afwerking  Voor de afwerking van onze meubelen zijn de beste lakken 
toegepast , die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Neemt u desondanks geen enkel 
risico. Leg onderzetters onder harde (krassen!) en hete (krimpen!) voorwerpen. 
Verwijder zo spoedig mogeli jk vochtige plekken, vooral warme, alcohol- of  zuur-
houdende. De lak bereikt na ongeveer twee maanden haar maximale hardheid. In deze 
uithardingsperiode is het raadzaam uw meubel met zorgvuldigheid te behandelen. 
Vermijdt u derhalve vooral zware belasting en reinig het meubel uitsluitend met een 
vochtige doek of  een l icht sopje. U kunt kiezen uit twee verschil lende lakafwerkingen: 
standaard lak (code S)of  mat-naturel lak (code N). Beide lakafwerkingen bieden een 

uitstekende bescherming van het hout . Optisch gezien geeft de standaard lakafwerking 
een l ichte glans aan het hout , terwij l de mat-naturel lak juist zorgt voor een bijzonder 
matte uitstral ing. Naast deze natuurl i jke optiek, heef t de mat-naturel lak bovendien nóg 
betere krasbestendige eigenschappen en is tevens goed bestand tegen huishoudeli jke 
chemicaliën en tegen oplosmiddelen zoals wasbenzine. De genoemde natuurl i jke 
uitstral ing wordt onder meer veroorzaakt door een opener structuur van de lak, waarbij 
de kans aanwezig is dat vloeistof fen zoals kof f ie, thee en rode wijn, die lang op het 
oppervlak bli jven l iggen, in deze opener structuur opgenomen worden. Om zichtbare 
inwerking van deze vloeistof fen in deze open structuur van de lak te vermijden, 
verwijzen wij u met klem naar het onderhoudsadvies in deze!
Naast afwerking met lak, kunt u ook kiezen voor afwerking met een hardwax olie 
(uitsluitend toepasbaar op de houtsoort eiken) of  ol ie (uitsluitend toepasbaar op onze 
massieve houtsoorten). Vraag uw dealer naar de mogeli jkheden. Voor het onderhoud van 
deze afwerkingen verwijzen wij u naar de onderhoudsvoorschrif ten.

constructie  Een aantal van onze producten heeft demontabele delen; mocht er bi j 
droogte of  door gebruik, ruimte in de verbindingsconstructie ontstaan, draai dan de 
bouten of  moeren van de constructie weer aan. Specif ieke opmerkingen m.b.t . Arco 
kasten. Bi j Arco kasten die voorzien zi jn van leren greepjes, zal het leer in het gebruik 
donkerder van kleur worden, hetgeen inherent is aan het materiaal . Tevens kan er, zoals 
bi j al le houten meubelen, een l ichte verkleuring optreden van de houten delen. 

Het afdekblad is geen constructief  element en dient dus niet gebruikt te worden voor 
het stel len van de kastrompen; eventuele speling tussen kastromp en afdekblad dient 
m.b.v. de stelvoeten gecorrigeerd te worden! 

Verstel len van de legplanken: de legplanken van de kastelementen met deuren kunnen 
in hoogte versteld worden. Wij hebben gekozen voor een plankdrager die er voor zorgt 
dat de legplank niet kan kantelen. Om de legplanken te kunnen verstel len dienen de 
deuren uitgenomen te worden. Dit doet u door aan de achter-kant van de scharnieren, 
aan de kastzi jde, een pal uit te trekken. Het scharnier laat dan los van haar onderplaat . 
U begint bi j het onderste scharnier, daarna het bovenste. Na demontage van de deuren 
kan de legplank naar voren getrokken worden en door middel van de plankdrager 
versteld worden. Montage van de deuren gebeurt in omgekeerde volgorde.
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