RESIN/KUNSTSTOF

BEACH7 CLUB COLLECTION - RESIN/KUNSTSTOF

1.

Algemene
informatie

De diverse trendy kunststof tuinstoelen
hebben een kuip van slijtvast polypropyleen
zodat u lang plezier van uw tuinstoel zult
hebben. Als de stoel gedurende langere
tijd wordt blootgesteld aan direct fel
zonlicht kan de kleur na verloop van tijd
wat vervagen. We raden aan de stoelen
voor gebruik te behandelen met een
Wicker&Aluminium protector die ook
geschikt is voor dit type stoelen.
Dit materiaal vereist weinig of geen
onderhoud en kan met een sopje met
zachte zeep en een zachte doek worden
gereinigd. Vet- of olievlekken op de
kuip kunnen verwijderd worden met
de Wicker&Fibre cleaner uit de Beach7
onderhoudslijn.
Indien u de stoelen combineert met een
nieuwe houten tafel, houdt u er dan
rekening mee dat na een regenbui,
kleurstof uit het hout vlekken op de stoelen
kan veroorzaken welke niet eenvoudig te
verwijderen zijn. We adviseren dan ook de
stoelen in de eerste periode bij regenachtig
weer wat verder van de tafel te plaatsen.
We adviseren de meubelen tijdens de
herfst en winter op te bergen. Indien
dit niet mogelijk is gebruikt u dan een
beschermhoes van een ademend,
waterafstotend materiaal.
Afhankelijk van de weersomstandigheden
adviseren we ook tijdens de lente en zomer
het gebruik van een beschermhoes.
De kunststof kuipstoeltjes hebben afhankelijk
van het type diverse onderstellen:

2.

Chamonix en Coral
Reef armstoelen

Deze series hebben een onderstel van
Eucalyptus hout in combinatie met metaal.
Om ervoor te zorgen dat de poot stevig blijft
zitten en niet afbreekt dient u na 30,60 en 90
dagen de schroeven onder de zitting aan
te draaien.
Onderhoud Eucalyptus hout:
Indien u de originele kleur van het hout
wilt behouden, d.w.z. dit niet wilt laten
vergrijzen, behandelt u het hout dan
met de Teak protector uit de Beach7
onderhoudslijn. Deze protector brengt de
natuurlijke kleur naar boven en zorgt voor
langdurig kleurbehoud.
We adviseren het hout vóór het behandelen
met de protector te reinigen met een Teak
cleaner. Deze cleaner is speciaal ontwikkeld
om schimmels en algen die in het hout zitten
te doden. De teak onderhoudsmiddelen uit
de Beach7 onderhoudslijn zijn geschikt voor
Eucalyptus hout.
Afhankelijk van de weersomstandigheden
gedurende het seizoen (zonlicht,
vochtigheid, regen etc.) dient u de
behandeling nog een keer te herhalen.

3.

Geneva
armstoel

Deze stoel heeft een aluminium onderstel
die voorzien is van een hoogwaardige
poedercoating. We adviseren vóór het
eerste gebruik het aluminium onderstel te
behandelen met een Wicker&Aluminium
protector, zodat vuil etc. niet snel zal

hechten. Deze protector fungeert tevens
als UV filter waardoor de toplaag langer in
conditie blijft.

4.

u het hout met een fijn schuurpapier licht
opschuren (altijd in de lengterichting).
Bescherming: u kunt het teak beschermen
tegen vlekken door de Beach7 teak shield
te gebruiken. Deze shield brengt een bijna
onzichtbare beschermende laag aan op
het oppervlak die voorkomt dat gemorst
eten en drinken in het hout dringen en
vlekken veroorzaken.

Flower Power
armstoel

Deze stoel heeft een onderstel van teak.
Teak is een natuurproduct, de verschillen
in kleur en structuur en aanwezigheid
van noesten in het hout behoren tot de
producteigenschappen. Daarnaast is het
ontstaan van haar- en krimpscheuren
het gevolg van de natuurlijke werking
van het hout. Dit is toelaatbaar, alleen
extreme scheurvorming of het losraken van
meubeldelen valt onder garantie. Teak
heeft van nature een hoog oliegehalte
waardoor het hout nagenoeg ongevoelig
is voor water- en vochtindringing.
Onbehandeld, in de buitenlucht geplaatst
teakhout zal na verloop van tijd vergrijzen.
Reinigings- en onderhoudsadvies teakhout.
Indien u de originele kleur van het teak wilt
behouden, d.w.z. niet wilt laten vergrijzen
behandelt u het teak dan met de Teak
protector uit de Beach7 onderhoudslijn.
Deze protector brengt de natuurlijke kleur
naar boven en zorgt voor langdurig behoud
van de teakkleur.
Afhankelijk van de weersomstandigheden
gedurende het seizoen (zonlicht,
vochtigheid, regen etc.) dient u de
behandeling nog een keer te herhalen.
Om verweerd teakhout
schoon te maken gebruikt
u de Teak cleaner uit onze
onderhoudslijn. Deze cleaner
speciaal ontwikkeld om
schimmels en algen die
het teakhout zitten te
doden.
Mocht het teak ruw en
verweerd zijn, dan kunt

is
in

Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing op
de verpakking van de onderhoudsmiddelen
goed door.

