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woonprogramma

ievo
Stempel



Salontafel
2 laden, 1 vak 

L120xB73xH41 10256094

Maat open vak: H21xB44xD67

Eettafel Ruimte tussen poten:

L160xB90xH78 137 10256100
L190xB95xH78 167 10256101
L220xB100xH78  197 10256102

Hoogte vanaf grond tot onderkant regel is 70

Eettafel ovaal  
L200xB100xH78 10350969   
L230xB115xH78  10256104

Hoogte vanaf grond tot onderkant regel is 72

Eettafel rond 
Ø140xH78 10350968

Hoogte vanaf grond tot onderkant regel is 72

Bijzettafel 
2 laden

L73xB73xH41 10256095

Combikast
3 deuren, 1 lade, 2 vakken

H143xB121xD45 10256096

Maat open vak is: H26/28xB44xD41

Kast
4 deuren, 2 laden

H166xB121xD45 10256097

H26 >

H28 >

Robusto is een eigentijds 
woonprogramma dat met passie 
en smaak is ontwikkeld voor jouw 
woonkamer. Ambachtelijk gemaakt 
van Acacia hout en afgewerkt met een 
beits en matglanslak in de kleur Vintage 
Grey. Alle laden zijn voorzien van een 
softclose systeem.

IN VERSCHILLENDE 
AFMETINGEN LEVERBAAR

robusto



TV-meubel 
2 deuren, 2 laden, 2 vakken

H57xB216xD45 10256091

Maat open vak: H13xB93xD42
Open vak voorzien van ronde opening voor kabeldoorvoer

TV-meubel 
3 laden, 3 vakken

H57xB168xD45 10256092

Maat open vak: H13xB140xD42
Open vak voorzien van ronde opening voor kabeldoorvoer

Dressoir 
4 deuren, 2 laden

H80xB216xD45  10256090

TV-meubel 
2 laden, 1 vak

H57xB121xD45  10256093

Maat open vak: H13xB92xD42
Open vak voorzien van ronde opening voor kabeldoorvoer

Vitrinekast
2 deuren, 2 glasdeuren, 2 laden

H200xB168xD40/45 10256099

Maat vak vitrine: H38/29/36xB80xD30

Boekenkast
1 deur, 1 lade, 3 vakken

H200xB73xD40 10256098

Maat open vak: H30xB68xD35

Robusto wordt ambachtelijk gemaakt. Hierdoor heeft elk meubel zijn eigen unieke karakter en kunnen maten variëren. De vermelde maten zijn in centimeters, circa en kunnen enigszins afwijken. Hieraan kunnen geen rechten en/of reclamaties worden ontleend.

H38 >

H29 >

H36 >

Specificaties Robusto

•   De meubelen van Robusto zijn gebeitst en afgewerkt met een hoogwaardige 
NC-lak in de kleur Vintage Grey, de lijsten en de kruispoot van de eettafel zijn 
gelakt in de kleur antraciet. De handgrepen zijn van metaal. De tafels (m.u.v. de 
wandtafel) zijn gebeitst en afgewerkt met een 2-componenten lak in de kleur 
Vintage Grey. De 2-componenten lak is stoot- en krasbestendiger dan een 
normale lak en biedt extra bescherming. 

• De tafels (m.u.v. de wandtafel) zijn gemaakt van 100% massief Acacia hout.  
Van de overige meubelen zijn de bovenbladen, frame, poten, deuren & 
voorzijdes laden van 100% massief Acacia hout. Behalve de legplanken, 
onderbladen tafels, tussenschotten, achter- en zijwanden van de kast en  
overige zijdes van de laden. Deze zijn van MDF met Acacia fineer.

• Robusto wordt gemonteerd geleverd, m.u.v. alle eettafels hiervan dienen de 
poten nog gemonteerd te worden.
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INFO & TIPS
 
De houtsoort Acacia, ook wel Robinia genoemd, is een zeer duurzame houtsoort 
en heeft een mooie en natuurlijke houtstructuur die duidelijk zichtbaar blijft, ook bij 
een lak- of olielaag. De houtnerf is matig grof tot grof en de originele houtkleur is 
goudbruin. 

Acacia hout is een 100% natuurproduct en zal reageren op de omgeving. De invloed 
van zonlicht zal de houtsoort doen verkleuren.

Door sterke wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid in huis, kunnen laden en 
deuren gaan klemmen en/of kunnen krimpscheuren ontstaan. Dit is geen reden tot 
reclamatie. Dit behoort tot de natuurlijke eigenschappen van het hout. Daarom wijzen 
wij op het belang van een juiste en stabiele temperatuur & luchtvochtigheid (40-60%) 
in huis, dit is handig af te lezen met de hygrometer van Pronto Wonen. Afhankelijk van 
de woning ligt de dagtemperatuur in huis rond 21˚C, ’s nachts rond 14˚C.

Plaats houten meubelen het liefst niet direct bij een warmtebron, in direct zonlicht of in 
de omgeving van een airco-unit. Verplaats regelmatig decoratie of vazen; zo voorkom 
je plaatselijke verkleuring. 

Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters of viltjes te 
gebruiken. Voor het beschermen en voorkomen van eventuele beschadigingen aan 
de vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten altijd te voorzien van vilt. Gebruik 
geen materialen van plastic, rubber of iets soortgelijks die weekmakers bevatten.  
Deze kunnen het hout of de laklaag aantasten. Het is mogelijk dat de rubberdopjes 
onder een TV het hout of de laklaag van het meubel aantasten of laten verkleuren.

Wil je de meubelen verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het 
verplaatsen van meubelen kan schade veroorzaken aan de vloer en de meubelen zelf. 
Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen.

Verzorgingsadvies

Voor het dagelijks onderhoud kun 
je het meubel afnemen met een 
licht vochtige doek en daarna direct  
nadrogen met een schone en droge 
doek. Belangrijk is dat het tijdens 
het schoonmaken er geen druk 
wordt uitgeoefend. 

Voor een langdurige bescherming 
en voor het behouden van de 
originele kleur adviseren wij je het 
meubel elke 4 tot 6 maanden te 
verzorgen met een dunne laag Matt 
Polish. Matt Polish heeft ook
een afstotende werking. Het maakt 
de laklaag minder kwetsbaar 
voor het indringen van vocht en 
camoufleert de glansstrepen. Bij 
intensief gebruik raden wij je aan 
Matt Polish minimaal 4x per jaar
te gebruiken. 

In geval van krassen en/of 
hardnekkige vlekken neem te allen 
tijde voor het juiste advies contact 
op met Pronto Wonen.

GENIET LANGER 
VAN JE MEUBELEN

Matt Polish 10008744


