
Stakke lak en subtiele beits 

Met onze lakken en beitsen roept u vrijwel elke gewenste sfeer in uw 

woonkamer op. De afwerking van houten delen, maar ook van metalen pootjes 

of zelfs van glazen- keramiektafelbladen, kunnen wij voor u perfect combineren 

met de bekleding. 

Onze lakcollectie mat- structuur- en hoogglans lakken zijn door trendexperts 

samengesteld en bieden een groot aantal uitgebalanceerde kleuren die uw 

lakproducten een eigentijdse uitstraling geven.  

Wij hebben ook een fraaie collectie beitskleuren voor fineer of massief hout die 

subtiele kleurnuance mogelijk maken. Na het beitsen wordt het meubel van 

een sterke transparante laklaag voorzien zodat dezelfde eigenschappen 

worden bereikt als bij de gelakte producten van Poppels Meubelhuis. 

Krasbestendigheid 

Meubelen zijn krasbestendig. Dat wil zeggen dat ze bestand zijn tegen krassen 

die bij normaal gebruik ontstaan. Ze zijn dus niet onbeperkt krasvast. Daarin 

lijken ze op autolakken. Harde voorwerpen, zoals suikerkorrels, een dienblad, 

of een bloempot die over het tafelblad trekt, kunnen krassen veroorzaken die 

duidelijker zijn naar gelang het blad donkerder van kleur is. Ook stoot- en 

puntbelastingen kunnen beschadigingen veroorzaken. Maar de laklaag waaraan 

bij de bewerking zeer veel zorg besteed wordt, is berekend op haar taak. Bij 

normaal gebruik is uw meubel vele jaren een genot om naar te kijken. 

Lakonderhoud 

Een lak bereikt na ongeveer twee maanden maximale hardheid. Het 

uitdampingsproces is dan afgesloten en u ruikt de lak niet meer. Een en ander 

is vergelijkbaar met een nieuwe auto, die immers ook nog maandenlang ruikt 

naar nieuw! In die uithardingsperiode is het raadzaam uw product met 

zorgvuldigheid te behandelen. Vermijd vooral zware belasting en reinig u 

meubel uitsluitend met een vochtige doek. (eventueel met een verdund 

afwasmiddel) 

Reinigen 

Normaal reinigen, met een droge of natte doek en middelen die ontvettend 

werken. In het bijzonder bevelen wij u een geconcentreerd verdund 

afwasmiddel aan. In ieder geval geen middelen met een schurende werking 



gebruiken (o.a. Cif). Ook meubelglans middelen die siliconen bevatten, leveren 

problemen op in de vorm van vlekken die moeilijk weg te poetsen zijn. Vlekken 

van wijn, koffie, alcohol, etc met geconcentreed verdund afwasmiddel en wat 

water wegnemen.  

Meubelen van massief hout, levend hout 

Geolied of gelakt, met hout wilt u eeuwig leven, bv een houten tafel leeft en 

beleeft alles mee. Er wordt thee gedronken en gegeten, een krant lezen, ieder 

vertelt zijn verhalen: een houten tafel is het centrum van het gezinsleven en 

wordt ouder, mooi ouder, met haar gebruikers. Poppels Meubelhuis maakt 

leeftafels in een groot aantal houtsoorten en –combinaties. De meeste 

meubelen worden uitgevoerd in massief hout maar wanneer dit technisch niet 

mogelijk is vervaardigen we ze in eersteklas fineerwerk. 

Massief hout 

Een meubel in massief hout is een natuurproduct. Massief wil niet zeggen dat 

bijvoorbeeld het tafelblad of de poten uit één stuk zijn vervaardigd, want hout 

‘werkt’ onvermijdelijk . Onder invloed van de luchtvochtigheid krimpt het hout 

of zet het uit. Een blad uit één stuk zou dan ook onherroepelijk krom trekken. 

Om dit te ondervangen wordt het tafelblad opgebouwd uit houten regels, die 

om en om worden verlijmd. Zo blijft uitzetten en krimpen van het hout tot een 

minimum beperkt. Om diezelfde reden zijn ook tafelpoten opgebouwd uit 

meerdere delen. Bij de samenstelling van meerdere massieve delen spannen 

wij ons in om uit de beschikking zijnde materialen een optimale selectie te 

maken. Afwijkingen zullen daarbij ‘niet’ vermeden kunnen worden maar dat is 

tevens de charme van echt hout. Plaats uw massieve meubelen niet te dicht bij 

een verwarming of open haard. Voorkom grote schommelingen in temperatuur 

en luchtvochtigheid. Zorg dat de luchtvochtigheid in uw woning ligt tussen 50 

en 70%. Bij een te lage luchtvochtigheid worden de scheuren groter, bij 

vochtiger weer worden deze terug kleiner.  Scheuren die ontstaan bij een 

luchtvochtigheid buiten deze marge, zijn uitgesloten van garantie. 

Weet dat wij… 

Het aloude hoogstaande Europees eiken verwerken. De houtnerf en fraaie 

spiegeltjes kenmerken deze houtsoort die niet weg te denken is uit onze 

collectie. En wij ook hebben gekozen voor rijk aan schakeringen Amerikaans 

noten dat donker en warm vlammend van uiterlijk is.  


