Salontafel BLAD
Een gedroogd herfstblad vormde de inspiratiebron voor salontafel BLAD.
Notenhout en staal brengen in harmonie een ode aan de natuur. Door een
zeer geraffineerd geconstrueerd onderstel lijkt het blad te zweven. De
salontafel is er in twee maten, die zich uitstekend laten combineren.
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Salontafel BLAD

305 cm

Model M

Model L

Model

Lengte

Breedte

Hoogte

BLAD M

1.020mm

860mm

315mm

BLAD L

1.175mm

980mm

235mm

Materiaal		
Notenhout
Staal			
									

Prijs

BLAD
BLAD
BLAD
BLAD

M
L
M
L

goud
goud
zwart
zwart

Messing 		

€ 3.500,- incl. BTW
€ 3.750,- incl. BTW
€ 3.500,- incl. BTW
€ 3.750,- incl. BTW

* €350,- korting bij aankoop van 2 stuks

Leimuiderdijk 239
2154 MN Burgerveen

+31 (0) 172 50 30 90

info@zoenbyenzo.nl
www.zoenbyenzo.nl

BTW Nr. NL819780959B01
KVK 34309033
NL32 RABO 0104 0646 68

Salontafel BLAD
Onderhoud
Alle materialen voor onze meubelen worden met enorm veel zorg uitgekozen en zo
puur mogelijk toegepast. Omdat hout een natuurlijk product is zullen de meubelen in de
loop van tijd steeds meer karakter krijgen. Zo kunnen er verschillen in structuur of kleur
tussen houtdelen ontstaan. Dit zorgt ervoor dat elk ZOEN meubel uniek is.
Hout
Hout is een organisch product. Licht en temperatuur bepalen de
uiteindelijke uitstraling van uw meubel. U dient er rekening mee te houden dat
wanneer een meubel wordt blootgesteld aan (zon)licht dit effect heeft op de
kleur van het meubel. Voorkom dat het meubel in aanraking komt met heftige
temperatuur schommelingen. Deze kunnen houtwerking veroorzaken waardoor na
enige tijd kop- en droogtescheurtjes in het hout kunnen ontstaan. Zorg waar
mogelijk voor een kamertemperatuur tussen de 16C en 24C en een
luchtvochtigheidsgraad tussen de 40% en de 60%. Plaats uw meubel dan ook bij
voorkeur niet direct naast een warmtebron.
Lak
Op het moment dat uw product door ons geleverd wordt, hebben wij het meubel
voorzien van een prachtige laklaag. Lak bereikt pas na twee maanden zijn
absolute hardheid. Behandel uw meubel in de eerste twee maanden dan ook met grote
zorgvuldigheid.
Let op
Reinig het meubel uitsluitend met een vochtige doek. Vermijd schuur-, glans of
elke andere vorm van chemische middelen.
Vermijd warme materialen op uw meubel.
Gemorste vloeistoffen direct verwijderen. Bij bijtende dranken als
koffie, wijn, alcohol etc. afnemen met afwasmiddel en water.
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