
Tafel Sushi / Nori 
 

 

Materialen :   tafel met aluminium structuur 

Structuur :  dwars-elementen en pootstel in geanodiseerd aluminium, verbonden met 

staalblokken en met bout/schroefdraad vastgeschroefd. 

Bewegende delen :  glijdend op kogellagers, met remming en begrenzing van het 

openen. 

Top  in alucompact :   hoge druk laminaat met geïntegreerde alu bladen  

(High Pressure Laminate- bijzonder hard en compact , daardoor stootvast, kras- en slijtvast , 

niet poreus, dus vlekvrij en daardoor eenvoudig te reinigen) 

Verlengbladen :  voorzien van stiften om de juiste aansluiting te bepalen 

Voetjes :  op de vaste pootjes een polyethyleen bescherming met anti-slip  rubber en 

op de uittrekbare pootjes een zacht schuivend vilt.  

 

 

Onderhoud :  

Om de tafel in goede conditie te houden, regelmatig reinigen met een zachte, 

vochtige doek en een milde, niet-agressieve vloeibare detergent.  Zo verwijder je 

ook vingersporen en vlekken. Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol.  

 

Voor de metalen oppervlakten :  reinig deze met warm water en een milde, niet 

agressieve detergent.  Droog opwrijven met een zachte doek.  Gebruik geen  

schuurmiddelen of staalwol.  Gebruik specifieke producten als er een diepere  

reiniging nodig is.  

 

 

Gebruik : 

Bij verplaatsen van de tafel, hef de tafel gelijk op.   

Bij het verlengen, hef de verlengbare zijde van de tafel even op en trek in de richting 

van de verlenging.  

Plaats geen schurende materialen onbeschermd op de tafel en vermijdt wrijving met 

harde materialen (metaal, porselein..).  Vermijdt contact met agressieve materialen 

en oplosmiddelen en neem vocht op het blad tijdig op. 

Reinig na intensief gebruik steeds en periodiek de tafel.  

  

Bij de verlengbare tafel, sluit u via de wentelknop het verleng-systeem.  

De verlengbladen steeds voorzichtig en in de juiste richting (zie stiften!) plaatsen.  

Berg de verlengbladen steeds zorgvuldig op in de daartoe voorziene ruimte onder 

het tafelblad.  Neem daartoe voldoende plaats om ze in te brengen.  

 

 

Monteren en demonteren :  

Steeds het bovenblad beschermen of in de originele verpakking monteren of 

demonteren.   Verwijder bij het omkeren van de tafel vooraf de verlengbladen uit 

hun opbergvak onder het tafelblad !  

Enkel  2 x 4 boutjes dienen te worden in(uit)geschroefd met behulp van een 

bijgeleverde inbusleutel.  

 

 

LET OP BIJ HET UITPAKKEN  :  de montageboutjes, inbussleutel en advies zitten in de 

klein kartonnen doosje in de verpakking !!   Niet verwijderen met de ledige 

verpakking ! 


