FAQ - TABLEBENCH

Moderne
interpretatie van
een klassieke
picknicktafel

Gebruik
Welke functies biedt de Tablebench mij?
De Tablebench is een moderne interpretatie van de klassieke picknicktafel. Het
bestaande ontwerp is in tweeën gesneden, waardoor er een mogelijkheid tot
multifunctionaliteit wordt gecreëerd. De veelzijdige en slimme Tablebench kan in
verschillende settingen gebruikt worden. Dankzij de toevoeging van de rugleuning
aan het tafelblad gebruik je het ontwerp in twee richtingen: als bank of als tafel.

Veiligheid
Welke veiligheidsrisico’s zijn er verbonden aan de Tablebench?
Er zijn, naast hoeken en randen waar tegenaan gestoten kan worden, geen
veiligheidsrisico’s verbonden aan de Tablebench.

Onderhoud
Waar moet ik op letten bij het onderhouden van de Tablebench
De Tablebench is beschikbaar in twee uitvoeringen, die beide ander onderhoud
vragen.
Accoya: besproei het hout twee keer per jaar met een schoonmaakazijn en laat dit
drie dagen intrekken. Maak de tafel hierna schoon met een borstel en water. Om de
tafel makkelijker schoon te houden, kan je het hout behandelen met een coating. Zo’n
coating beschermt het hout niet en zorgt niet voor een langere levensduur. Gebruik
geen hogedrukreiniger voor Accoya hout.
Larikshout: Behandel het hout twee keer per jaar met een naturel houtolie. Dit
vertraagt het verouderingsproces van het hout en maakt schoonmaken makkelijker.
Gebruik altijd een dunne laag olie bij het behandelen van het hout. Gebruik geen
hogedrukreiniger voor larikshout.
Hoe belangrijk is onderhoud voor de Tablebench?
We raden aan houten buitenmeubilair regelmatig schoon te maken en te
onderhouden om de levensduur te verlengen.

Weersomstandigheden
Tegen welke weersomstandigheden is de Tablebench beschermd?
De Tablebench kan tegen dagelijkse weersomstandigheden. In de loop der tijd
zal het hout vergrijzen als de Tablebench langer buiten staat. Als je dit natuurlijke
vergrijzingsproces wil vertragen, kan het hout voor gebruik en als onderhoud met een
naturel houtolie behandeld worden.

Materiaal
Uit welke materialen bestaat de Tablebench?
Accoya hout, elektroforetisch geverfd en gepoedercoat staal.
Larikshout, electro gegalvaniseerd en gepoedercoat staal.
Hoe zwaar is de Tablebench?
Tablebench 2-seater Accoya/Larch: 25 kg.
Tablebench 4-seater Accoya/Larch: 40 kg.
Is de Tablebench gemakkelijk te verplaatsen?
De Tablebench is makkelijk vast te pakken en op te tillen. We raden wel aan dit met
meer dan één persoon te doen.

Verpakking
Hoe wordt de Tablebench verpakt?
De Tablebench wordt geleverd in twee platte verpakkingen.
Welk verpakkingsmateriaal is gebruikt?
Karton.
Wat zijn de afmetingen van de verpakking?
Tablebench 2-seater: 75 x 72 x 7,5 cm & 114 x 38 x 11 cm
Tablebench 4-seater: 75 x 72 x 7,5 cm & 214 x 38 x 11 cm

