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Objecten: Een tafel- een serie van 4 stoelen – een buffet – een fauteuil
maker: van de tafel en  het buffet: PasToe- De japanse serie 
ontwerper: Cees Braakman
maker: van de 4 stoelen: onbekend
ontwerper: onbekend
Maker: van fauteuil: onbekend
Ontwerper: Jan van Grunsven- 1955
herkomst: Holland
Stempels/merken/naamplaat: niet aanwezig
Datering: 1950-60
materialen: 
Tafel:

– blad multiplex met teakhouten toplaag
– onderstel metaal zwart gespoten 

Stoelen: 
– onderstel en rugleuning padoek
– zitting multiplex met teakhouten toplaag

Buffet: 
– plaatmateriaal gefineerd met teakhout

fauteuil:
– multiplex met teakhouten toplaag

Omschrijving: – afwerking schoonmaken en de meubels voorzien van een nieuwe afwerking

Restauratie voorstel:
Tafel:
Blad:

– blad los gemaakt van het onderstel
– los zittend fineer van de zijde terug verlijmd
– schoon gemaakt, het verwijderen van vuil en kringen, voor zover dat mogelijk was
– het blad met een licht gekleurde waterbeits gekleurd
– het blad terug geplaatst op zijn onderstel

Onderstel:
– schoon gemaakt, verwijderen van vuil
– voor een nieuwe afwerking is het onderstel naar de spuiterij gegaan

afwerking: mat antraciet grijs PU kleur lak

vier stoelen:
– de stoelen schoon gemaakt, verwijderen van vuil en kringen, voor zover dat 

mogelijk was
– afwerken: 2 lagen OSMO was en 2 lagen OSMO hardwaxolie vervolgens behandeld met 

een laag onderhoudswas
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Buffet:
– het buffet schoon gemaakt, verwijderen van vuil en kringen, voor zover dat 

mogelijk was
– afwerken: 2 lagen OSMO was en 2 lagen OSMO hardwaxolie vervolgens behandeld met 

een laag onderhoudswas

– de klep dragers gerestaureerd
– de lade lopers na gelopen zodat deze wat beter lopen
– een lade op maat geschaaft zodat deze niet meer rust op de lade er onder

Fauteuil:
– de later geplaatste schroef verwijderen 
– de gaten op gevuld met beukenhouten pennen
– de gevulde gaten gefineerd, zodat deze niet meer zichtbaar zijn

– al het los zittende fineer terug verlijmd met witte houtlijm
– ontbrekend teakhout fineer terug plaatst en verlijmd met witte houtlijm

– de afgebroken deuvels verwijderd
– de gaten schoon gemaakt, verwijderen van de oude lijm resten
– de deuvel gaten vergoot van deuvel maat 10mm naar 12mm
– nieuwe deuvels op maat gemaakt

– een deel van de stoffering van de rugleuning los gemaakt om bij de schroeven te 
komen

– een poot los geschroefd 

– de deuvel verbindingen verlijmd met witte houtlijm
– het verbinding beslag terug plaatsen

– de fauteuil schoon gemaakt, verwijderen van vuil en kringen, voor zover dat 
mogelijk was

– het ingelegde fineer op kleur gebracht met een op kleur gemaakte waterbeits
– afwerken: 2 lagen OSMO was en 2 lagen OSMO hardwaxolie vervolgens behandeld met 

een laag onderhoudswas
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