
Mango 
meubelen

Collectie &
onderhoud



Collectie &
onderhoud

Mango 
meubelen

Met een robuuste industriële mangokast of stoere 
tafel geeft u uw interieur in een handomdraai een 
puur en rauw randje. De mango meubelen van 
Happy Home hebben een prachtig design, zijn van 
hoge kwaliteit en toch betaalbaar. Ons grote assor-
timent is grotendeels uit voorraad leverbaar, waar-
door u profiteert van een snelle levering. 

Bekijk onze ruime collectie en bestel uw mooie 
mango kast, tv-meubel of tafel vandaag nog! of 
kom gezellig langs bij ons in de winkel op de 
woonboulevard Cruquius.

Graag tot ziens bij Happy Home.

www.happy-home.nl

Spaarneweg 61
Woonboulevard Cruquius

Mango 
Eigenschappen

Mango meubelen worden met de hand 
gemaakt in India en het is juist deze 
ambachtelijke wijze van produceren die 
zorgen voor de vintage look en feel. Het 
hout wordt geborsteld en van groeven 
voorzien. Daarna wordt het hout inge-
kleurd, waardoor nerven en groeven 
donkerder gekleurd zijn. Dit geeft het 
mangohout een warme uitstraling. Het 
hout is netjes afgewerkt maar vaak niet 
perfect en dat is inherent aan mango 
meubelen.

Mango hout is gevoelig voor vocht houdt 
daarom uw vochtigheidsgraad in huis 
goed in de gaten om krimpen en scheu-
ren te voorkomen. 

Diverse kleuren, structuren 
en knoesten maken ieder 
meubelstuk uniek

Mangohout is een unieke hardhoutsoort, met een robuuste en stoere 
uitstraling. Tegelijkertijd maken de warme kleurschakeringen in het hout 
dat het een sfeervolle toevoeging is aan elk interieur.

Mango meubelen zijn Hip! 
Bij ons ruime keuze en uit 
voorraad leverbaar.



Verzorgingsadvies
Behandel na levering de oppervlakten 
van uw mango meubel met MatPolish. 
Deze oppervlakten zijn in het begin 
extra kwetsbaar voor het ontstaan van 
vlekken, kringen, strepen en beschadi-
gingen. Dit komt omdat de afwerking 
van het meubel bij levering nog niet 
volledig is uitgehard. Het uitharden 
van een meubel vindt namelijk pas 
plaats nadat deze uit de verpakking is 
gehaald. 

Voor een langdurige bescherming en 
voor het behouden van de originele 
kleur adviseren wij deze behandeling 
2 x per jaar te herhalen.

Geniet langer van je meubels!

Alle producten genoemd in deze flyer 
zijn verkrijgbaar in onze winkel en 
online via www.happy-at-home.nl

Reinigingsadvies
U kunt de meubelen met een licht vochtige doek schoonmaken. 
Ontstaat de toch een vlek probeer in eerste instantie te verwijderen 
met een niet agressief reinigingsmiddel. Als dat niet afdoende blijkt 
gebruik dan de woodclean. Behandel, na het succesvol verwijderen 
van de vlek, direct daarna het meubel met de MatPolish. 

Is de vlek nog zichtbaar? 
Wacht dan met het opnieuw aanbrengen 
van de beschermlaag om te voorkomen
dat  u deze insluit. 


