
UPHOLSTERY



buitenlucht geplaatst teakhout zal na 
verloop van tijd vergrijzen.

Het rug- en zijgedeelte van de set bestaat 
uit een quick dry foam vulling waarover een 
hoes van spun acrylic stof is gespannen. 
Deze delen zijn demontabel, d.w.z. kunnen 

van de romp af worden geschroefd, 
wat het opbergen in het naseizoen 
vereenvoudigt.

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 met een fijnwasprogramma worden 
gewassen  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

De meubelen dienen gebruikt te worden 
waarvoor ze zijn bedoeld en altijd in 
combinatie met de bijgeleverde kussens.

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 de teakkleur blijft lange tijd 
behouden.

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 is speciaal 
ontwikkeld om schimmels en algen die in het 
teakhout zitten te doden.

Mocht het teak ruw en verweerd zijn, 
dan kunt u het hout eenvoudig met fijn 
schuurpapier licht opschuren (altijd in de 
lengterichting).

De set bij voorkeur plaatsen onder een 
overkapping. Indien dit niet mogelijk 
is adviseren we het gebruik van een 
ademende hoes. Indien de meubels 
langdurig met een hoes worden afgedekt 
en de set in de open lucht staat dient u 
de kussens op te bergen om vocht- en 
weervlekken te voorkomen.

Als de set niet onder een overkapping 
staat adviseren we 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. 

Belangrijk: bij het gebruik van een 
beschermhoes dient direct contact 
tussen afdekhoes en meubel voorkomen 
te worden. Dit is op te lossen door een 
voorwerp te plaatsen tussen het meubel en 
de hoes.

Het zit- en ruggedeelte en de armleuningen 
van deze loungeset bestaan uit een 
quick dry foam vulling waarover een 
hoes van spun acrylic stof is gespannen. 
Deze delen zijn gemonteerd op een  
aluminium onderstel die voorzien is van een 
hoogwaardige poedercoating. 

De kussens zijn geproduceerd 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 met een fijnwasprogramma worden 
gewassen  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.

De meubelen dienen gebruikt te worden 
waarvoor ze zijn bedoeld en altijd in 
combinatie met kussens.

 
De teakhouten basis van deze loungeset 
is bevestigd op een aluminium onderstel 
die voorzien is van een hoogwaardige 
poedercoating.

Teak is een natuurproduct, verschillen 
in kleur en structuur en aanwezigheid 
van noesten in het hout behoren tot de 
producteigenschappen. 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 delen 
valt onder garantie. Teak heeft van nature 
een hoog oliegehalte waardoor het hout 
nagenoeg ongevoelig is voor water- en 
vochtindringing. Onbehandeld, in de 
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