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Mascaro

Mascaro is een krasvast en onderhoudsvriendelijk 
tafelconcept. Mascaro biedt keuze uit 5 kleuren 
houtdecor en 3 vormen; rond, recht en ovaal.

Eettafel Rond  
Ø130xH77
Ø140xH77
Ø150xH77

De hoogte van de onderregel bij de eettafels is 73 cm

Rand van hout decor

Mango Oriënt Natur TabaccoFresh Oak Rand in zwart

Eettafel Ovaal 
L200xB102xH77
L220xB120xH77
L250xB128xH77

De hoogte van de onderregel bij de eettafels is 73 cm

Eettafel Recht 
L160xB90xH77
L190xB90xH77
L220xB100xH77
L250xB100xH77
De hoogte van de onderregel bij de eettafels is 73 cm

Kies de vorm en de maat

Kies de randafwerkingKies de kleuR

Voor de randafwerking 
is er keuze uit een zelfde 
houtdecorkleur of zwart.

Mascaro biedt de keuze uit 5 houtdecor kleuren.

Verzorgingsadvies

Voor het dagelijks onderhoud kun 
je de tafel afnemen met een licht 
vochtige doek en daarna direct 
nadrogen met een schone en droge 
doek. Belangrijk is dat tijdens het 
schoonmaken er geen druk wordt 
uitgeoefend. Wij adviseren om 1x 
per maand het meubel te reinigen 
met Multi Cleaner.

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

Info & tips

• De bladen van de tafelserie
Mascaro zijn gemaakt van
meubelpaneel met houtdecor. 
Het meubelpaneel is gemaakt
van een vezelplaat met een
decorlaag van Melamine.
Deze decorlaag heeft een
licht reliëf en voelt als echt
hout. Bij de tafels van Mascaro
dienen de poten nog
gemonteerd te worden. Het
montage-advies wordt bij
de eettafels geleverd.

• Door de invloed van zonlicht kunnen meubelen (plaatselijk) verkleuren. Verplaats
regelmatig decoratie om verkleuring te voorkomen.

• Gebruik altijd onderzetters en plaats vilt onder decoratie om beschadigingen,
vlekken of krassen te voorkomen. Gebruik geen materialen die weekmakers bevatten
deze kunnen de afwerking aantasten. Voorkom schade aan de vloer door vilt aan
de onderzijde van de meubelen aan te brengen. 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 hiervoor niet
aansprakelijk.

GENIET LANGER 
VAN JE MEUBELEN

Multi Cleaner 10214095

De vermelde maten zijn in centimeters, circa en kunnen enigszins afwijken. Hieraan kunnen geen rechten en/of reclamaties worden ontleend.


