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Hoektafel 
2 laden
L85xB85xH33cm 10351052

Wandplank    
H2,4xB60xD20cm 10351049                 
H2,4xB100xD20cm 10351050

Salontafel 
2 laden, 1 vak
L130xB70xH33cm 10351051

Maat open vak: ± H13xB45xD33cm        

Elance is een modern en elegant vormgegeven woonprogramma 
van duurzaam Europees Eiken. Het Eiken hout is afgewerkt met 
een lak in de kleur Mice. Deze kleurafwerking is snel leverbaar. 
Voor een kleine meerprijs is er keuze uit meer dan 10 kleuren.  
De laden & deuren zijn voorzien van een softclose systeem.

VERZORGINGSADVIES, NA 6 WEKEN

Behandel na levering elk oppervlak en/of tafelbladen van het meubel tijdens de eerste 5 a 6 weken heel voorzichtig. Het oppervlak is in deze 
periode extra kwetsbaar voor het ontstaan van vlekken, kringen, strepen en beschadigingen. Indien het meubel eerder dan deze periode met het 
juiste verzorgingsmiddel wordt behandeld, dan kan dit het meubel aantasten en beschadigen. Het is belangrijk om te weten dat de afwerking van 
de oppervlakte van het meubel bij levering nog niet volledig is uitgehard. Dit geldt zowel voor een gelakt, als voor een geolied meubel. Het 
uitharden van een meubel vindt namelijk pas plaats nadat deze uit de verpakking is gehaald. Voor een langdurige bescherming en voor het 
behouden van de originele kleur adviseren wij je om na een periode van 5 a 6 weken, het meubel elke 4 tot 6 maanden te verzorgen met het juiste 
verzorgingsmiddel, zie hiervoor de tabel. 

Echter laat altijd de lak of olie eerst 5 a 6 weken na levering uitharden. Voor het onderhoud na 6 weken verwijzen we je naar de onderhoudstabel. 
Ontstaat een vlek tijdens de geadviseerde periode voor het uitharden, neem dan contact op met Pronto Wonen. Ontstaat de vlek na de 
geadviseerde periode voor het uitharden? Probeer in eerste instantie zelf de vlek te verwijderen met een niet agressief reinigingsmiddel. En 
behandel direct daarna het meubel met het geadviseerde onderhoudsmiddel. Is de vlek nog zichtbaar? Neem voor deskundig advies contact op 
met Pronto Wonen. Belangrijk is dat tijdens het schoonmaken van de vlek niet te veel druk wordt uitgeoefend. Hierdoor ontstaat een schurend 
effect en wordt er te veel van het door zonlicht verkleurde bovenste laagje hout en/of laklaag verwijderd. De originele houtlaag wordt dan 
zichtbaar en deze is vaak lichter van kleur. Dit is door het hardnekkig schoonmaken dan niet meer te camoufleren.

BELANGRIJK!

 Hoogte vanaf grond tot onderkant blad bij ovale eettafels is ± 72cm.



Dressoir 
3 deuren, 3 laden
H60xB190xD45cm 10351041

Dressoir
2 deuren, 3 laden
H80xB205xD45cm 10351042

Hangkast 
1 deur, 3 vakken
H92xB75xD32cm 10351048

Maat open vak: ± H87xB35xD40cm

Kast 
2 deuren, 2 laden
H150xB105xD45cm              10351043             

Kast 
3 deuren, 2 laden, 1 vak
H179xB75xD40cm (olie grijs) 10351044       
H179xB75xD40cm (mice) 10363628     

Maat open vak: ± H87xB35xD40cm  

DE TV-MEUBELEN, DRESSOIRS EN DE 
HANGKAST KUNNEN ZOWEL HANGEND ALS 

STAAND WORDEN GEPLAATST.

Elance wordt ambachtelijk gemaakt. Hierdoor heeft elk meubel zijn eigen unieke karakter en kunnen maten variëren. Vermelde maten zijn circa en in cm en kunnen enigszins afwijken. Hieraan kunnen geen rechten en/of reclamaties worden ontleend.

TV-meubel 
1 deur, 1 lade, 1 klep
H47xB120xD40cm (schelp) 10351045
H47xB120xD40cm (mice) 10363629

Voorzien van ronde opening voor kabeldoorvoer.

TV-meubel 
2 deuren, 1 lade, 1 klep
H47xB155xD40cm 10351046

Voorzien van ronde opening voor kabeldoorvoer.

TV-meubel 
3 deuren, 1 lade, 1 klep
H47xB180xD40cm (black) 10351047
H47xB180xD40cm (mice) 10363630

Voorzien van ronde opening voor kabeldoorvoer.



VOORBEELDEN VAN NOESTEN

Dit zijn voorbeelden van noesten, kleurverschillen,
scheuren, oude (worm)gaatjes en andere oneffenheden
die kunnen voorkomen.

TEMPERATUUR & LUCHTVOCHTIGHEID

Door sterke wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid in huis kunnen laden 

en deuren gaan klemmen en/of kunnen krimpscheuren ontstaan. Dit is geen reden 

tot reclamatie. Dit behoort tot de natuurlijke eigenschappen van het hout. Daarom 

wijzen wij op het belang van een juiste en stabiele temperatuur & luchtvochtigheid 

(40-60%) in huis. Afhankelijk van de woning ligt de dagtemperatuur in huis rond 

21˚C, ’s nachts rond 14˚C. Plaats houten meubels het liefst niet direct bij een 

warmtebron, in direct zonlicht of in de omgeving van een airco-unit.

KRASSEN

Probeer bij een normale kras in het meubel, de kras eerst te verwijderen door het 

juiste onderhoudsmiddel te gebruiken. Geeft dit onvoldoende resultaat, gebruik 

dan een stift in de juiste kleur uit de Hout Repair Set. Hiermee wordt de kras qua 

kleur gecorrigeerd. Ziet het meubel er door intensief gebruik ‘verouderd’ uit, dan is 

het mogelijk het meubel goed te reinigen met Natural Wood Cleaner (verdund) en 

daarna te behandelen met 1 of 2 dunne lagen bijpassende kleurolie. Hierdoor wordt 

de kleur van het meubel enigszins gecorrigeerd. Breng beide producten altijd 

verdund aan. Test zowel de kleurolie, als Natural Wood Cleaner altijd eerst op een 

onopvallende plaats, bijv. de onderzijde van een plank. Natural Wood Cleaner is op 

waterbasis en kan op onbewerkt hout worden verwerkt. Bij overmatig gebruik bij 

bewerkt hout, kan in het ergste geval de houtvezel oprullen en de (lak)laag 

aantasten. Dit geldt alleen als het hout echt nat gemaakt wordt, oftewel als er te 

veel product wordt gebruikt. Dit geldt niet voor onbewerkt hout, omdat dit andere 

eigenschappen heeft en wat ‘vettiger’ aanvoelt. Kleurolie accentueert de houtnerf 

en dient in de lengterichting van het hout te worden aangebracht en nadien in 

dezelfde richting te worden uitgewreven. Natural Wood Cleaner mag niet te 

intensief op een klein oppervlak worden toegepast, maar dient egaal en verdund 

over het gehele oppervlak te worden verwerkt. Zo worden kleurafwijkingen en/of 

optische vlekvorming voorkomen. Pronto Wonen kan niet aansprakelijk gesteld 

worden voor schade of tegenvallende resultaten die zijn ontstaan door het gebruik 

van Natural Wood Cleaner.

VOORKOM BESCHADIGINGEN

Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters of 

viltjes te gebruiken. Gebruik geen materialen van plastic, rubber of soortgelijke 

materialen die weekmakers bevatten, deze kunnen het hout of de laklaag 

aantasten. Ook rubberdopjes onder een TV kunnen het hout of de laklaag 

aantasten of laten verkleuren.

Verplaats regelmatig decoratie of vazen; zo voorkom je plaatselijke verkleuring. 

Voor de bescherming en het voorkomen van eventuele beschadigingen aan je 

vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten te voorzien van vilt. Wil je je 

meubels verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen 

van meubels kan schade veroorzaken aan de vloer en de meubels zelf. Pronto 

Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen. 

TIPS



Elance

SPECIFICATIES ELANCE:

•  Wandplanken zijn van 100% massief Eiken hout.
•  Het frame, het bovenblad, de laden en de zijpanelen van de salon- en hoektafel zijn van 100% massief Eiken hout; 
  de binnenkant van de laden zijn van mdf met Eiken fineer. 
•  Van de overige meubelen zijn de deuren, kleppen, frames, bovenbladen en de zijpanelen van 100% massief Eiken hout; m.u.v. 

rug, inlegplanken, onderste constructiebodem en binnenkant laden, deze zijn van mdf met Eiken fineer. 
•  Het Eiken hout van het woonprogramma kan worden afgewerkt met een olie, lak of tegen meerprijs met een 2 componenten 

lak. De 2 componenten lak is stoot- en krasbestendiger dan de normale lak en biedt extra bescherming. Elke afwerking biedt 
keuze uit vele kleuren, ook CBM kleuren zijn mogelijk. Elke kleur & afwerking hebben hun eigen onderhoudsadvies.  
Zie hiervoor de tabel.

• Alle laden & deuren zijn voorzien van softclose systeem.

INFO

De houtsoort Eiken is een zeer duurzame en eerlijke houtsoort en heeft een mooie en natuurlijke houtstructuur die duidelijk 
zichtbaar is, ook bij een lak-, was- of olielaag. De houtnerf is matig grof tot grof en de originele houtkleur is geelbruin tot 
goudbruin. Eiken hout is een 100% natuurproduct en zal reageren op de omgeving.
Elk stuk Eiken hout dat Pronto Wonen selecteert kan anders zijn van structuur, nerf en kleur. Scheuren, oude (worm)gaatjes, 
oneffenheden en/of (open) noesten zijn voorbeelden van natuurlijke kenmerken en typeren hiermee de echtheid van het Eiken 
hout. Dit zijn dan ook geen fouten in het hout, maar de handtekening van de natuur. 
Hierdoor is elk meubel uniek en krijgt het een karakteristiek & doorleefd uiterlijk. De genoemde voorbeelden zijn niet als klacht of 
tekortkoming aan te merken en vallen daarom niet onder de garantie.
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GENIET LANGER VAN
JE MEUBELS

VERZORGINGSADVIES

Houd altijd rekening met de uithardingstijd van 5 à 6 weken!

Voor elke kleur en afwerking geldt dat je voor het dagelijks 
onderhoud het meubel kunt afnemen met een licht vochtige 
doek zonder reinigingsmiddelen. Daarna direct het meubel 
nadrogen met een schone en droge doek.

Alle verzorgings- en reparatiemiddelen die wij in dit 
boekje hebben genoemd, zijn bij ons verkrijgbaar.

Matt Polish 10008744

ONDERHOUDSADVIES & KLEURMOGELIJKHEDEN

De toevoeging .5 betekent dat het hout extra oud is en tevens geborsteld.

Olie en was in het eerste jaar 2x behandelen, daarna 1x per jaar. Olie droogt uit, Was slijt.

KLEUR LAATSTE LAAG REINIGINGSADVIES ONDERHOUDEN MET

11.5 Stone Olie Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Blanke/ kleurloze olie (waxoil)

36.5 Rhino Olie Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Blanke/ kleurloze olie (waxoil)

38.5 Moose Olie Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Blanke/ kleurloze olie (waxoil)

41.5 Olie grijs Olie Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Blanke/ kleurloze olie (waxoil)

42.5  Olie donkergrijs Olie Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Blanke/ kleurloze olie (waxoil)

43.5 Teer Olie Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Blanke/ kleurloze olie (waxoil)

44.5 Eco-fix Watergedragen olie met lak eigenschappen Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Matt polish en droge doek 

74.5 Grau Olie Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Blanke/ kleurloze olie (waxoil)

06.5 Blank Lak Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Matt polish en droge doek

24.5 Grafiet Lak Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Matt polish en droge doek

33.5 Bisque Lak Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Matt polish en droge doek

37.5 Mice Lak Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Matt polish en droge doek

47.5 Schelp Lak Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Matt polish en droge doek

48.5 Turf Lak Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Matt polish en droge doek

60.5 Black Lak Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Matt polish en droge doek

68.5 Naturel grey Lak Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen Matt polish en droge doek

14.5 Kleurstaal -
Dit is volgens de kleurstaal van de klant, kan iedere 
afwerking betreffen. Geen advies

-

 


