
hevano

woonprogramma



Dressoir 
3 deuren, 3 laden

H79xB207xD45 Moose 10150269

Bijzettafel
L70xB70xH41  Moose 10150277

Kast
4 deuren

H136xB102xD45  Moose 10150272

Dressoir
2 deuren, 3 laden

H79xB162xD45 Moose 10159469

Salontafel
L100xB100xH41  Moose 10150276 
L140xB70xH41  Moose 10159458

Kast 
4 deuren, 2 laden

H184xB102xD45   Ecofix 10346450

Salontafel 
2 laden

L132xB65xH41   Moose 10150278

Hevano is een stoer en robuust woonprogramma 

van massief Eiken hout gecombineerd met grof 

gelaste stalen onderstellen en handgrepen. 

Het Eiken hout is standaard afgewerkt met een 

olie in de kleur Moose. De laden & deuren zijn 

voorzien van een softclose systeem.

Eettafel Ruimte tussen poten ca.

L130xB80xH78 117 Moose 10162850
L160xB90xH78  147 Moose 10159455
L190xB95xH78  177 Moose 10150275
L220xB100xH78  207 Moose 10159450 
L250xB105xH78  237 Moose 10159447
Hoogte vanaf grond tot onderkant regel is 71

hevano

Laat de 
afwerking van het 

meubel eerst 

6 weken uitharden.

ALLE LADEN & DEUREN ZIJN VOORZIEN VAN EEN SOFTCLOSE SYSTEEM.

Kast 
2 deuren

H79x102xD40   Teer 10384741

ALLE LADEN & DEUREN 
ZIJN VOORZIEN VAN EEN 
SOFTCLOSE SYSTEEM.



TV-meubel 
1 deur, 1 lade, 1 klep

H60xB102xD45  Grafiet 10346448

TV-meubel 
1 deur, 1 lade, 1 open vak

H60xB102xD45   Moose     10302711
Maat open vak: H19xB60xD43

TV-meubel 
2 deuren, 1 lade, 1 klep

H60xB132xD45   Moose     10142963

TV-meubel 
2 deuren, 1 lade, 1 open vak

H60xB132xD45   Moose     10289312   
Maat open vak: H19xB60xD43

TV-meubel 
3 deuren, 1 lade, 1 klep

H60xB162xD45  Blank 10346449

TV-meubel 
3 deuren, 1 lade, 1 open vak

H60xB162xD45   Moose     10302712
Maat open vak: H19xB60xD43

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

OPEN VAK VOORZIEN VAN RONDE OPENING VOOR KABELDOORVOER

OPEN VAK VOORZIEN VAN RONDE OPENING VOOR KABELDOORVOER

SPECIFICATIES HEVANO
•  De meubelen van Hevano zijn gemaakt 

van 100% massief Eiken hout, behalve 
de leg- en rugplanken, onderbladen 
tafels, onderste constructiebodem en 
overige zijdes van de laden. Deze zijn 
van MDF met Eiken fineer. De stalen 
frames en onderstellen zijn grof gelast.

•  Standaard is het Eiken hout van Hevano  

 
afgewerkt met een olie in de kleur  
Moose. Tegen meerprijs is er keuze 
uit vele andere kleuren. Naast de 
standaard olie, kan het Eiken hout  
ook worden afgewerkt met een lak 
of tegen meerprijs voor een extra 
bescherming met een stoot- en 
krasbestendige 2-componentenlak.  

 
Elke kleur en afwerking hebben een 
eigen onderhoudsadvies. Hiervoor 
verwijzen wij naar de tabel op pagina 4. 

•  Hevano wordt gemonteerd geleverd, 
m.u.v. de tafels hiervan dienen de 
frames en/of poten nog te worden 
gemonteerd. Het montage-advies 
wordt bij deze meubelen geleverd. 

natuurlijke kenmerken 
Elk stuk Eiken hout kan anders zijn van  
structuur, nerf en kleur. De hier getoonde  
scheuren, oude (worm)gaatjes, oneffen-
heden, kleurverschillen en/of (open) 
noesten zijn voorbeelden van natuurlijke 
kenmerken en typeren hiermee de echtheid 
van het Eiken hout. Dit zijn geen fouten in 
het hout. Deze voorbeelden zijn niet als 
klacht of tekortkoming aan te merken en 
vallen daarom niet onder de garantie.

Boekenkast 
1 deur, 1 lade, 3 vakken

H184xB57xD45  Moose 10150270
Maat open vak: B54xD40

< H31

< H27

< H28

Kast
2 deuren, 1 lade

H184xB57xD45  Moose 10150271

Kastje 
3 laden

H79xB72xD40   Moose 10384746

ALLE LADEN & DEUREN 
ZIJN VOORZIEN VAN EEN 
SOFTCLOSE SYSTEEM.

Wandplank 
Smal H2,4xB57xD22 Moose  10368417
Breed H2,4xB102xD22 Moose 10368418
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Hevano

GENIET LANGER 
VAN JE MEUBELEN

Waxoil 10107138

VERZORGINGSADVIES

In de eerste 6 weken moet de 
gekozen afwerking nog uitharden 
waardoor het oppervlak extra 
gevoelig is voor het ontstaan van 
beschadigingen en/of vlekken. 
Wees in deze periode dan ook extra 
voorzichtig en gebruik nog geen 
onderhouds- of reinigingsmiddelen. 

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

Voor een langdurige bescherming 
adviseren wij het meubel elke 4 tot 6  
maanden te verzorgen met het juiste  
verzorgingsmiddel. Voor de afwerking  
met olie adviseren wij Waxoil en voor 
die met lak Matt Polish.

INFO & TIPS

Eiken hout heeft een duidelijk zichtbare houtstructuur, ook bij een lak-, olie- of 
waslaag. De houtnerf is matig grof tot grof en de originele houtkleur is geel- tot 
goudbruin. Eiken hout is een 100% natuurproduct en zal reageren op de omgeving. 
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 hoort bij de de natuurlijke eigenschappen van het hout. Daarom wijzen 
wij op het belang van een juiste en stabiele temperatuur & luchtvochtigheid (40-60%) 
in huis. Door de invloed van zonlicht kunnen meubelen (plaatselijk) verkleuren. Door 
decoratie regelmatig te verplaatsen, wordt plaatselijke verkleuring voorkomen.

Het ontstaan van vlekken, krassen en andere gebruikssporen is onvermijdelijk 
en vanzelfsprekend afhankelijk van het gebruik. Voor het voorkomen van krassen 
adviseren wij altijd onderzetters te gebruiken en decoratie aan de onderzijde te 
voorzien van vilt. Indien er onverhoopt toch vloeistoffen worden gemorst is het 
belangrijk deze zo snel mogelijk te verwijderen met een licht vochtige doek en direct 
goed na te drogen zonder veel te wrijven. Plaats geen materialen van plastic, rubber 
die weekmakers bevatten op de meubelen, deze kunnen de afwerking aantasten. 

Om schade aan vloeren te voorkomen adviseren wij eveneens 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.

Olie Lak

11.5 Stone 06.5 Blank

36.5 Rhino 24.5 Grafiet

38.5 Moose 33.5 Bisque

41.5 Olie grijs 37.5 Mice

42.5  Olie donkergrijs 47.5 Schelp

43.5 Teer 48.5 Turf

74.5 Grau 60.5 Black 

68.5 Naturel grey

44.5 Eco-fix* 14.5 Kleurstaal**

 

kleur mogelijkheden 

*Watergedragen olie met lak eigenschappen.  
**Dit kan elke afwerking zijn, hiervoor is geen standaard advies. 

De toevoeging .5 betekent dat het hout extra oud en geborsteld is. 
Let op; Olie droogt uit, Was slijt.

COMBINEER HEVANO
MET ONS TAVOLO 
TAFELCONCEPT


