Houten 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 houten tuinmeubelen
Hout is een van de mooiste materialen voor buitenmeubelen, ondanks dat veel mensen hier
huiverig tegenover staan. Een grote hoeveelheid water vergemakkelijkt het schoonmaken, omdat
bij een doorweekt houten meubel het vuil al grotendeels vanzelf loslaat. Een goede harde borstel
met een goede houtreiniger is voldoende om het meubel weer netjes te krijgen. Gebruik nooit
een hogedrukreiniger.
Onderhoudsinstructies teakhouten tuinmeubelen
Teakhout is een van de betere houtsoorten voor het buitengebruik. Zijn hoge gehalte natuurlijke
oliën en hardheid maken teak uiterst duurzaam. Het is rotbestendig en ongedierte krijgt geen
kans. Daarvoor heeft het hout simpelweg een te harde structuur. Ook de werking van teakhout is
gering – scheurtjes door krimpen en uitzetten komt u niet zo snel tegen. Door zijn olierijkheid
heeft teakhout geen extra bescherming nodig. Uiteraard zijn er veel verschillende kwaliteiten.
Zelfs zonder onderhoud gaat een goed teak houten tuinmeubel lang mee, en zal het een mooie
grijze tint krijgen.
Geeft u de voorkeur aan een teak meubel wat de originele teak kleur moet behouden? Dan is
enig onderhoud vereist. Het schoonmaken van teakhout wordt op een andere manier gedaan
dan de meeste materialen. Allereerst moet het teakhout helemaal doorweekt zijn met water. Het
beste is een hele dag regen, dan weekt het vuil goed los en gaan de poriën van het hout
openstaan. Nadat het teakhout helemaal doorweekt is kunt u met lauwwarm water met
keukenzout de buitenmeubelen schrobben. Gebruik hiervoor een grove borstel, en schrob in de
lengterichting van de nerf. Spoel vervolgens het teakhout met een tuinslang af. Gebruik voor het
afspoelen nooit een hogedrukspuit. Wanneer u de kleur wilt behouden zoals het was, dan dient u
na deze stappen de tafel te laten drogen en een laag teakolie aan te brengen. Zorg er voor dat
het teakhout echt goed droog is alvorens de olie aan te brengen.
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.

