Onderhoudskaart Meubilair
Je wil natuurlijk zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van je meubilair. Daarom is het belangrijk dat het
meubilair goed onderhouden wordt. Dit voorkomt onnodige slijtage en beschadiging. Lees daarom
onderstaande informatie goed door en inspecteer regelmatig.

Algemene richtlijnen voor gebruik
Hieronder enkele algemene richtlijnen met betrekking tot het verrichten van klein onderhoud en het
reinigen van houten meubilair en formica onderdelen.
Schoonmaken
Voor het schoonmaken van meubilair adviseren wij het gebruik van een zacht schoonmaakmiddel zonder
oplosmiddel in combinatie met water en een zachte doek. Gebruik nooit schuursponsjes of agressieve
schoonmaakmiddelen. Houd het meubilair zandvrij om slijtage van de lak of bovenlaag te voorkomen.
Onderhoud bewegende onderdelen
Wielen moeten regelmatig stofvrij worden gemaakt. Controleer bij de geremde wielen of deze, na veelvuldig
gebruik, nog steeds goed geremd zijn en of ze nog vast aan het meubelstuk bevestigd zijn. Bij slijtage kunnen
de wielen vervangen worden. De aangebrachte wielen zijn ervoor om het meubilair in een ruimte te
verplaatsen en niet om over drempels of andere onregelmatigheden in de vloer te trekken of te duwen.
Deuren moeten regelmatig gecontroleerd worden op het soepel openen en sluiten. Controleer de werking
van sloten op bedden en boxen regelmatig. Wacht niet met het herstellen van een slot. Dit gaat ten koste van
de veiligheid van de kinderen.
Kleine beschadigingen
Kleine beschadigingen kunnen eenvoudig zelf worden bijgewerkt. Kleine splinters of andere beschadigingen
schuurt u plaatselijk licht op met fijn schuurpapier. Werk het daarna bij met een blanke beschermingslak,
die kindvriendelijk en gifvrij is (dit geldt natuurlijk alleen voor houten onderdelen).
Nastellen van schroeven en bouten
Door o.a. het verschuiven van het meubilair of het gebruik van bewegende onderdelen kunnen schroeven of
bouten losraken. Controleer deze bevestigingspunten regelmatig en draai, zo nodig, deze bouten en
schroeven opnieuw vast. Voorkom dat door te strak aandraaien het meubilair onnodig wordt beschadigd.

Richtlijnen voor gebruik per product of productgroep
Tafel/zitsystemen
• Slijtageplekken aan bijvoorbeeld voetenplanken en banken kunnen voorzichtig met fijn schuurpapier
worden afgeschuurd en met een blanke lak (kindvriendelijk en gifvrij) worden afgelakt.
• Maak de voetenplanken en zittingen een aantal keren per week schoon en verwijder zand of andere
vervuiling. De voetenplank kan worden gereinigd met behulp van een vloerreiniger met steel en een
beweegbaar dweilgedeelte.
• Lijmvlekken of verfvlekken op de bladen laten zich moeilijk verwijderen. Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen, maar een zachte vloeibare reiniger en voorkom krassen door te hard poetsen.
Aan te bevelen is om ter bescherming van tafelbladen, een afwasbaar knutselkleed (art.
104.9065/66) te gebruiken.
• Maak de houtelementen zoals leuningen en zitbanken met een vochtige doek schoon. Het gebruik
van teveel water en schurende schoonmaakmiddelen kan de laklaag beschadigen.
• Bij het verplaatsen van het tafelsysteem dienen alle wielen in de vrije stand te worden gezet. Het
verplaatsen van de tafel met een of meerdere geremde wielen kan strepen veroorzaken op de vloer.
• Controleer de wielen regelmatig of deze nog vast aan het buisframe zijn bevestigd. Indien nodig
de wielen aandraaien en vastzetten.
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Kinderstoelen - babyzitjes
• Slijtageplekken ontstaan door een langer gebruik van de stoelen, denk aan bijvoorbeeld de
voetsteuntjes. Schuur deze voorzichtig met fijn schuurpapier en lak het af met een blanke
lak (kindvriendelijk en gifvrij).
• Draai bevestigingsbouten regelmatig aan, zodat er geen speling ontstaat binnen het framewerk.
• Maak de leren riempjes van met lauw water en een zacht sopje schoon.
• Was de bekleding van de kinderzitjes volgens het wasvoorschrift of reinig met een vochtige doek.
Aankleedtafels
• Voorkom dat kinderen met vieze schoenen op het aankleedgedeelte komen. Het zand onder de
schoenen kan, door het schurende effect, het bovenblad beschadigen. Verwijder vuil en zand direct
na het gebruik van de tafel en kijk ook of er zand of andere vervuiling onder het aankleedkussen is
terechtgekomen.
• De eventueel meegeleverde wasbak kun je schoonmaken met een schuurmiddel.
• Maak de formica bovenbladen en andere houtelementen met een vochtige doek schoon en gebruik
daarbij niet teveel water. Achterblijvend vocht kan de houtverbindingen en het plaatwerk aantasten.
• Controleer de kraan regelmatig op de werking van de temperatuurbegrenzer.
• Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Bedden en boxen
• Instrueer nieuwe kinderleidsters over de werking van het sluitwerk op boxen en bedden.
• Nadat een bed of een box geopend is, staat het slot automatisch in geopende stand. Vergeet niet,
na het sluiten van het rek, het slot te vergrendelen.
• Keer de matrassen regelmatig ten behoeve van de levensduur.
• Het tussenschot van de dubbelbox is gemaakt van veilig plexiglas. In de toplaag van dit plexiglas
kunnen krassen ontstaan. Maak dit zeer voorzichtig schoon en voorkom beschadigingen.
• Plaats de bedden en boxen op een vlakke ondergrond in verband met de veiligheid. Let bij
verplaatsing op of de ondergrond voldoende vlak is. Op een ongelijke vloer kunnen er problemen
ontstaan met de geleiding en sluiting van de deuren. Controleer met een waterpas of het bed of
de box goed staat.
Leidsterstoelen en verrijdbare tabourets
• Controleer regelmatig of de verstelbare rugleuning nog goed vast zit.
• Maak de wielen regelmatig stofvrij en reinig deze.
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