
CEMENT FIBRE

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.

Cement fibre is een composiet dat bestaat 
uit een mix van  kunststof, cement en 
glasvezel met daaroverheen een cellulose 
coating.

Kleine kleurschakeringen en vlekjes zijn 
inherent aan het type materiaal; deze horen 
bij het karakter van de meubelen en zorgen 
voor de kenmerkende betonlook uitstraling.

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 en 
waterafstotend materiaal
Belangrijk: het tafelblad mag niet direct in 
aanraking komen met een beschermhoes. 
Dit is op te lossen door tussen het cement 
fibre oppervlak en de hoes een voorwerp te 
plaatsen.

Afhankelijk van de weersomstandigheden 
adviseren we ook tijdens de lente en zomer 
het gebruik van een beschermhoes. 

We adviseren voor gebruik 
het meubel te behandelen 
met een spraystone 
protector uit de Beach7 
onderhoudsrange. Voor 
reiniging van het meubel 
gebruikte u  zachte zeep.

De series Cote d’Azur, Ramatuelle en 
Grimaud hebben een onderstel van Acacia 
hout.  
 
Acacia is een op speciaal daarvoor 
bestemde plantages gekweekte 
hardhoutsoort. 

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.

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 
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De behuizingen van onze Mountain Fire 
collectie zijn gemaakt van materiaal dat 
bestaat uit  natuursteenpoeder vermengd 
met magnesium en  polyester. De kasten zijn 
hittebestendig en voorzien van een roestvrij 
stalen brander.

De mountain fires mogen alleen buitenshuis 
worden gebruikt of in een veranda of serre 
die goed is geventileerd.

De 2,5 en 5 kg gasflessen kunnen in de 
mountain fires worden geplaatst.  De gasfles 
dient altijd rechtop te staan. De gasslang  
dient  regelmatig te worden vervangen 
omdat deze door uitdroging poreus kan 
worden.

Na afkoeling de mountain fire bij 
voorkeur afdekken met de bijgeleverde 
beschermhoes. Bij langdurige regenperiodes 
de mountain fire onder een afdak plaatsen 
zodat de hoes niet verzadigd raakt 
waardoor de mountain fire en de brander 
nat kunnen worden.

In de branderkom (gedeelte waarin de 
brander is gemonteerd) kunnen door de 
hitte wat kleine haarscheurtjes ontstaan.

Wanneer de verf gaat bladderen kan de 
mountain fire licht worden opgeschuurd en 
voorzien worden van een laag betonverf.

Om vetvlekken te voorkomen adviseren we 
het gebruik van een spraystone beschermer.

Mountain fires zijn geen speelgoed en 
mogen daarom nooit onbeheerd brandend 
achter worden gelaten, zeker niet als er 
kinderen en/of huisdieren in de buurt zijn.

De lava stenen en fire logs dienen ter 
decoratie, zorgt u ervoor dat deze de 
spuitgaatjes in de brander niet afdekken 
waardoor onvolledige verbranding optreedt 
die koolmonixide en/of roetaanslag op de 
firelogs kan veroorzaken.

De keramische fire logs kunnen in een 
emmertje met een sopje van milde zeep 
worden gereinigd. Ernstig vervuilde of met 
roet of vuil dichtgeslibde lava stenen dienen 
te worden vervangen.
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