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Onze aluminium tuinmeubelen zijn 
voorzien van een sterke hoogwaardige 
poedercoating en zijn zodanig behandeld 
dat deze geschikt zijn voor buitengebruik. 
De meubelen zijn uitgevoerd met een 
veerkrachtige textileen bespanning. 
Textileen is een glasvezel polyester doek met 
een open structuur waardoor dit materiaal 
snel droogt.

Aluminium-textileen tuinmeubelen zijn sterk 
en duurzaam en hebben relatief weinig 
onderhoud nodig. Ze zijn licht in gewicht en 
daardoor eenvoudig te verplaatsen.

De meubelen dienen gebruikt te worden 
waarvoor ze zijn bedoeld en altijd in 
combinatie met kussens indien deze bij het 
meubel zijn bijgeleverd. Bij plaatsnemen in 
een meubel zonder de bijgeleverde kussens 
wordt het frame en textileen ongelijkmatig 
belast waardoor schade kan ontstaan die 
niet onder garantie valt. 

De meubelen van onze B7 Club en Ode 
collectie zijn voorzien van ‘high density’ 
comfort kussens die extra stevig en vormvast 
zijn. De kussens zijn gemaakt van high 
quality spun acrylic stof met een hoge 

kleurechtheid, zijn vuil- en vochtafstotend en 
hierdoor geschikt voor intensief gebruik. 

De hoezen hebben dubbel gestikte en 
gelockte naden, zijn makkelijk 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.
 
 
 
 
 

 
Voordat u de aluminium tuinmeubelen 
in gebruik neemt adviseren we deze te 
behandelen met een Aluminium&Wicker 
protector zodat vuil etc. niet snel zal 
hechten en afzetting van kalk uit 
regenwater wordt 
voorkomen. Deze protector 
fungeert tevens als UV 
filter waardoor de toplaag 
langer in conditie blijft. U zult 
merken dat na behandeling 
met deze beschermer de 
meubelen makkelijker te 
reinigen zijn en er minder 
water op blijft staan. U dient 
deze behandeling 1 à 2 keer 
per jaar te herhalen.
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De meubelen reinigen met een sopje met 
zachte zeep en een spons, en drogen met 
een zachte doek.

 
Indien uw meubel is voorzien van een 
gasveer dient u voor het behoud van de 
gasveer deze minimaal twee keer per jaar  
met (zuurvrije) vaseline te behandelen. We 
adviseren de gasveer regelmatig opnieuw 
af te stellen met behulp van de 2 kleine 
moertjes.
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