
Een stijl die past. towerliving.nl/toff

Programma
Boomstamtafels

HOUTSOORT
HERKOMST
KLEUR (MOGELIJKHEID)
OVERIGE MATERIALEN
AFWERKING

Acacia
Azië
Naturel 
Acacia / Metaal
Acacia / Matlak

ALGEMENE TIPS EN ADVIES
Hout werkt: het zet uit en krimpt. De mate waarin dat gebeurt, is afhankelijk van de luchtvochtigheid en 
temperatuur van de ruimte waarin het meubel staat. De ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 55% en 65%. De 
ideale temperatuur is 20°C. Wijkt de situatie hier teveel van af of schommelt deze teveel, dan kan het hout gaan 
scheuren of kromtrekken. Plaats een meubel daarom dan ook niet dicht bij een warmtebron of airco installatie.
Vermijd (direct) zonlicht: Kleuren worden hierdoor sneller dof en de lak of olie waarmee het meubel behandeld 
is, slijt sneller af waardoor de kans groter is op schade door normaal dagelijks gebruik. Gebruik daarbij ten alle 
tijden onderzetters en indien er geknoeid wordt, neem dit direct op met een schone doek. Plaats geen hete 
potten en/of pannen op meubelen.

PERIODIEK ONDERHOUDS- / REINIGINGSADVIES
Dagelijks onderhoud: Afdoen met een licht vochtige doek en daarna met een droge katoenen doek nawrijven. 
Vermijd ten alle tijden bijtende, schurende en ammonia houdende middelen.
Periodiek onderhoud: 1 a 2 maal per jaar de boomstamtafel reinigen met Woodcleaner en behandelen met Mat 
Polish (Beide producten zijn van Oranje B.V.).

Onderhoudsadvies

Soria, Urbania, Yunta, Xabia, Barolo, Bistro, Sovana, Ultimo, Xara



Soria, Urbania, Yunta, Xabia, Barolo, Bistro, Sovana, Ultimo, Xara
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Collection
Tree trunk tables

TYPE OF WOOD
ORIGIN
COLOR (OPTIONS)
OTHER MATERIALS
FINISHING

Acacia
Asia
Natural
Acacia / Metal
Acacia / Lacquer (matt)

GENERAL TIPS AND ADVICE
Wood shrinks and expands due to external influences like humidity and temperature. A humidity of 55% to 
65% and a constant room temperature of 20°C are the ideal conditions. Large differences in humidity and 
temperature can cause the wood to crack. If you have a room and/or rooms with varying levels of humidity, we 
advice to use a humidifier to help stablize the general level of humidity throughout the whole year. It is important 
not to place your furniture directly next to a heating source or airconditioning. In addition to this, avoid placing 
furniture in (direct) sunlight. Colors will fade sooner and lacquer and/or varnishes will wear off sooner which 
increases the likelihood of damages by normal daily use. Always use coasters and if you spill something, make 
sure to wipe this off as soon as possible. Also don’t place any hot items on the furniture.

PERIODIC MAINTENANCE / CLEANING ADVICE
Daily maintenance: Clean with a slightly damp cloth and dry the surface with a dry towel. Avoid aggressive and 
ammonia containing substances at all times when cleaning.
Periodic maintenance: Clean your tree trunk table 1 or 2 times per year with Woodcleaner & treat it with Mat 
Polish (Both products are from Oranje B.V.).

Maintenance advice


