ACACIA/EUCALYPTUS

DOWN UNDER COLLECTION - ACACIA

1.

Algemene
informatie

Acacia is een hardhoutsoort wat wordt
gekweekt op speciaal daarvoor bestemde
plantages.
Acacia is uniek en karakteristiek in elk
opzicht; geen enkel houtdeel is gelijk van
structuur of kleur, kleurschakeringen zelfs
binnen één meubelstuk zijn onvermijdelijk, en
horen juist bij het karakter van de meubelen.
Het ontstaan van haar- en krimpscheuren
is het gevolg van de natuurlijke werking
van het hout. Dit is toelaatbaar, alleen
extreme scheurvorming of het losraken van
meubeldelen valt onder garantie. Acacia
heeft van nature een hoog oliegehalte
waardoor het hout nagenoeg ongevoelig
is voor water- en vochtindringing.
Onbehandeld, in de buitenlucht geplaatst
hout zal na verloop van tijd vergrijzen.

2.

Reinigings- en
onderhoudsadvies

Om het hout tegen weersinvloeden te
beschermen en vergrijzen van het hout te
voorkomen adviseren we de meubelen
schoon te maken met een teak cleaner
en vervolgens het hout te behandelen
met een teakprotector. Afhankelijk van
de weersomstandigheden gedurende het
seizoen (zonlicht, vochtigheid, regen etc.)

dient u de behandeling nog een keer te
herhalen. We adviseren aan het begin van
elk zomerseizoen de meubelen schoon
te maken en weer opnieuw met de
teakprotector te behandelen.
De teak onderhoudsmiddelen uit de Beach7
onderhoudslijn zijn geschikt voor Acacia
hout.
Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing op
de verpakking van de onderhoudsmiddelen
goed door.

DOWN UNDER COLLECTION - EUCALYPTUS/
KILLARNEY ASH

1.

Algemene
informatie

2.

Comfort
Kussens

Zowel Eucalyptus als Killarney Ash hout is
een natuurproduct dat kunstmatig wordt
gedroogd volgens strikte richtlijnen. Het
ontstaan van haar- en krimpscheuren is het
gevolg van de natuurlijke werking van het
hout en doet niets af aan de duurzaamheid
en kwaliteit van deze meubelen.

beschermen en vergrijzen van het hout
te voorkomen adviseren we na het
uitpakken en monteren van de meubelen,
de meubelen schoon te maken met een
teak cleaner en het hout vervolgens te
behandelen met een teakprotector. De
teak onderhoudsmiddelen uit de Beach7
onderhoudslijn zijn geschikt voor Eucalyptus
en Killarney Ash hout.

Voor de Booka loungeserie is Killarney Ash
hout gebruikt in combinatie met Olefin
kussens, voor de Lincoln loungeserie
Eucalyptus hout in combinatie met polyester
kussens.
De hoezen van de kussens zijn afritsbaar
en kunnen worden gewassen met een
fijnwasprogramma op maximaal 30
graden, niet drogen in de wasdroger. De
kussenvulling is niet geschikt om te wassen.
We adviseren de hoezen na iedere
wasbeurt te behandelen met een
fabric protector om deze weer vuil- en
vochtafstotend te maken.

3.

Reinigings- en
onderhoudsadvies

Om het hout tegen weersinvloeden te

Belangrijk: indien u de meubelen gaat
behandelen met een olie/teakprotector,
doe dit dan niet in direct zonlicht, zorg dat
het hout droog is en dat er geen vochtige
weersomstandigheden worden verwacht.
We adviseren de meubelen minimaal
1 x per jaar te oliën. Afhankelijk van
de weerscondities kunt u de meubelen
opnieuw behandelen. Alvorens opnieuw
te oliën dient u het meubilair op eventuele

restanten olie na te kijken en deze te
verwijderen door het hout licht op te
schuren.
Controleer regelmatig of alle schroeven
nog vast zitten, indien nodig deze weer
aandraaien.
De meubelen dienen gebruikt te worden
waarvoor ze zijn bedoeld en altijd in
combinatie met kussens indien deze bij het
meubel zijn bijgeleverd.
We adviseren de meubelen tijdens de
herfst en winter op te bergen. Indien dit niet
mogelijk is adviseren we een beschermhoes
te gebruiken van een ademend,
waterafstotend materiaal.
Afhankelijk van de weersomstandigheden
adviseren we ook tijdens de lente en
zomer het gebruik van een beschermhoes.
Belangrijk: indien u de hoes voor een
wat langere periode gebruikt dient u de
kussens binnen op te bergen om vocht- en
weervlekken te voorkomen

