Aluminium tuinmeubelen
Met tuinmeubilair van VHcollection kiest u voor design, gecombineerd met kwaliteit en comfort.
Daarbij zijn onze tuinmeubelen bestand tegen uiteenlopende weersomstandigheden, van felle
zon tot een fikse regenbui. Met de juiste verzorging geniet u nog langer van uw tuinmeubel. We
geven u graag advies over het onderhoud van uw tuinset.
Onderhoudsinstructies aluminium tuinmeubelen
Een zeer geschikt materiaal voor buitenmeubelen is Aluminium. Aluminium tuinmeubelen laten
zich gemakkelijk schoonmaken. Met lauwwarm water de meubelen schoonspoelen is vaak al
voldoende. Eventueel kunt u hierbij groene zeep gebruiken. Na het schoonspoelen adviseren wij
om de meubelen na te wrijven met een schone doek. Gebruik hiervoor een zachte doek om
beschadigingen te voorkomen.
Onderhoudsinstructies textileen
Veel van de aluminium tuinmeubelen zijn voorzien van een textileen zitgedeelte. Met een doek
en lauwwarm water spoelt u het textileen eenvoudig schoon. Wanneer er hardnekkige vlekken
aanwezig zijn, kunt u groene zeep toevoegen aan het water. Eventueel kunt u de meubelen
naspoelen met een tuinslang. Het gebruik van een hogedrukspuit raden wij af.
Onderhoudsinstructies kleurvaste kussens
Waterafstotend, uitwasbaar en kleurvast – de kussens van ons tuinmeubilair zijn bij uitstek
geschikt voor buiten. Ze kunnen felle zon en diverse wasbeurten uitstekend verdragen. Met hun
verdekte rits zijn de hoezen makkelijk afristbaar. U kunt ze het beste reinigen in een koude
handwas of in de machine op een temperatuur van 30 graden met een zacht wasmiddel. Door
hun geringe absorptievermogen en slijtweerstand gaan de kussens lang mee. Om de levensduur
te verlengen is het aan te raden om de tuinkussens veilig en droog, binnen op te bergen wanneer
deze niet worden gebruikt. Zodat ze niet blootgesteld worden aan regen, vorst en felle zon. Wij
adviseren u om de kussens ’s avonds nooit buiten te laten liggen. Ondanks dat het wellicht
“droog” blijft, zullen de kussens door de douw in de nacht vochtig worden. Vochtige kussens
zullen, onder andere door de zon, sneller verkleuren en kwalitatief afnemen.

