
	
 FAQ – Forestry Set 

➢ Gebruik 
o Welke functies biedt de Forestry Set mij? 

De Forestry Set is een unieke set, gemaakt van Douglas hout afkomstig uit de Nederlandse 
bossen. De Forestry set is geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik. De set is op vele 
manieren te gebruiken, bijvoorbeeld als dinertafel en -bank, vergadertafel, picknicktafel, 
terrastafel of tuinbank. 

o Waar is de Forestry Set niet tegen bestand? 
De Forestry Set is gemaakt van onbehandeld Douglas hout. Indien u zelf besluit het 
onbehandeld te laten, zal de set vergrijzen door de werking van weersomstandigheden. 
Echter doet dit niks af aan de kwaliteit van de Forestry Set.  

 
➢ Veiligheid 

o Zijn er veiligheidsrisico’s verbonden aan de Forestry Set? 
De Forestry Set heeft puntige hoeken aan het tafelblad en bankzitting. Wanneer hier 
tegenaan gestoten wordt met het lichaam, kan dit hard aankomen. Omdat de set aan de 
zijkanten nog de originele contouren van de boom laat zien kunnen er kleine tot 
middelgrote splinters aanwezig zijn.  

 
➢ Onderhoud 

o Waar moet ik op letten bij het onderhouden van de Forestry Set? 
De tafel is onbehandeld en kunt u zelf, indien gewenst, impregneren of beitsen in de 
gewenste kleur. Indien schoonmaakmiddelen worden gebruikt voor de Forestry Set, lees 
dan goed de voorschriften van deze middelen om te voorkomen dat deze schade 
toebrengen aan de Forestry Set. 

o Hoe belangrijk is het onderhoud aan de Forestry Set? 
Zoals bij iedere tafel is het van belang om vuil, zoals etensresten en vettigheden, zo snel 
mogelijk te verwijderen van het hout. Het is aan te raden om de tafel regelmatig schoon te 
maken om de levensduur van de Forestry Set optimaal te houden. 

o Welke schoonmaakmiddelen kan ik niet gebruiken op de Forestry Set? 
Indien je de tafel onbehandeld laat, is het raadzaam om de voorschriften van 
schoonmaakmiddelen te lezen. Dit om te voorkomen dat de schoonmaakmiddelen schade 
toebrengen aan de Forestry Set.  

 
➢ Weersomstandigheden 

o Tegen welke weersomstandigheden is de Forestry Set bestand? 
De Forestry Set is gemaakt van Nederlands Douglas hout en is in principe bestand tegen 
alle weersomstandigheden. De Forestry Set vergrijst als wordt besloten om het hout 
onbehandeld te laten. 

o Hoe kan ik de Forestry Set beschermen tegen diverse weersomstandigheden? 
Kleurverandering kunnen worden vertraagd door de tafel te impregneren of te beitsen. 
Ook kan het proces worden vertraagd door de set in een overdekte ruimte neer te zetten.  

 
➢ Materiaal 

o Uit welke materialen bestaat de Forestry Set? 
Nederlands Douglas hout (onbehandeld) en gegalvaniseerd en gepoedercoat staal. 

o Hoe zwaar is de Forestry Set? 
De Forestry Set is in verschillende maten verkrijgbaar en heeft daardoor verschillende 
gewichten:  
6 persoonstafel: 70kg. 
8 persoonstafel: 100kg. 
12 persoonstafel: 150kg. 
3 persoonsbank: 27kg. 
4 persoonsbank: 35kg. 

o Is de Forestry Set gemakkelijk te verplaatsen? 
De Forestry Set is eenvoudig vast te pakken. Het is raadzaam om met voldoende personen 
de set te verplaatsen, hoe groter de afmeting, hoe meer gewicht de set heeft. 

  



➢ Verpakking 
o Hoe wordt de Forestry Set verpakt? 

De bladen en poten worden los van elkaar geleverd in een flatpack.  
o Welke verpakkingsmaterialen worden hierin gebruikt? 

De Forestry Set wordt op de meest kwetsbare plekken beschermd door karton en hout. 


