ONDERHOUDSTIPS
KUNSTSTOF MEUBELS
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1 Inleiding

Kunststof meubels zijn gemakkelijk schoon te maken en ideaal voor een gezin
met kinderen. Tegenwoordig zie je kunststof veel terug in bijvoorbeeld een
retro zitmeubel. Kunststof wordt met name toegepast bij eetkamerstoelen of
buiteninterieur.

2 Algemene kenmerken

Kunststof komt steeds vaker voor in het interieur. Naast een volledig kunststof
meubel zie je ook vaak een mix van materialen voorbijkomen. Denk daarbij aan
een kunststof stoel met metalen poten. Het voordeel van kunststof is dat het
gemakkelijk schoon te maken is. Je kunt de meubels namelijk gewoon afnemen
met een vochtige doek waardoor ze zo weer schoon zijn. Daarnaast kun je
een stoel van volledig kunststof ook met mooi weer even naar buiten nemen
om te genieten van de zon. Volledig kunststof stoelen zijn namelijk redelijk
weer bestendig. Daarnaast zijn kunststof meubels vrij licht en makkelijk te
verplaatsen.

3 Tips en adviezen

Kunststof is een ideaal materiaal als basis voor bijvoorbeeld een eetkamerstoel.
Het is sterk, leverbaar in oneindig veel kleuren en het heeft relatief weinig
onderhoud nodig. Toch is het wel verstandig als er af en toe aandacht aan
besteed wordt.
3.1 Verkleuring
Door het gebruik van het kunststof meubel en door dag- en zonlicht kan het
meubel na verloop van tijd verkleuren. Het is dan ook aan te raden om het
kunststof meubel niet direct in het zonlicht te plaatsen.
3.2 Verzorging en onderhoud
Nieuw gekochte meubels kun je behandelen met een protector spray. Deze
zorgt ervoor dat vuil en vocht minder gemakkelijk in het meubel trekken.
Om het kunststof meubel schoon te maken kun je een sopje met een milde
allesreiniger of soda gebruiken. Maak het meubel altijd schoon met een zachte,
schone doek om krassen en andere vlekken te voorkomen. Als het kunststoffen
meubel dof wordt, kun je het meubel behandelen met een meubelwas. Hiermee
haal je de kleur weer op en het kunststof meubel is hierdoor beter beschermd
tegen weersinvloeden.
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4 Algemene tips

• Maak je kunststoffen meubel minstens een keer per jaar schoon.
• Gebruik een sopje met een milde allesreiniger of soda, en gebruik een
zachte, schone doek.
• Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen, dit kan het kunststof
beschadigen.
• Gebruik geen grove borstel, hierdoor kunnen er scheurtjes ontstaan waar
vuil zich in hecht.
• Kunststof is wel gevoelig voor krassen. Pas dus op met scherpe voorwerpen
of met bijvoorbeeld huisdieren.
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