SICILIË LOUNGE
Luxe all weather lounge van Exotan vervaardigd van sterke, hoogwaardige en
duurzame materialen. Leverbaar in een hoeklounge en lounge armstoel.
De vulling van de kussens wordt optimaal beschermd door een waterdichte “non woven” polyester
hoes. De sterke soepele Nanotex® buitenstof zorgt ervoor dat het meeste (regen-) water niet door de
stof gaat. Het water wat wel door de stof gaat zal de vulling nooit bereiken door de extra
beschermhoes om de vulling. Om het water zijn weg naar onderen te laten vinden hebben de
kussens aan de onderzijde een open structuur. Omdat ook de stof van het frame onder de kussens
open is krijgt het water de kans om snel weg te lopen en is de set zeer snel droog. Extra advies is om
bij regen de kussens omhoog te zetten en de kussens voor gebruik met een droge doek af te nemen
om de droogtijd nog meer te versnellen.
Specificaties
Materiaal:
Kleur:
Merk:
Garantie:

Aluminium, Nanotex® & standaard foam met waterdichte hoes
Leverbaar in stone grey, taupe, ash grey & bluejeans
Exotan
2 jaar op fabricage- en constructiefouten

Afmetingen
Lounge stoel

100x88x60cm

zithoogte: 40 cm

Set bestaande uit:
2 hoekdelen
hocker

262x246x60cm
170x92x60cm
76x92x40cm

zithoogte: 40 cm
zithoogte: 40 cm

Onderhoudsadvies
Om jarenlang plezier te hebben van deze armstoel adviseren wij de kussens na het zomerseizoen
droog op te bergen. Het frame kan probleemloos het hele jaar buiten blijven staan.
Voor een optimaal gebruik en lange levensduur raden wij aan om de Exotan all weather producten
met Nanotex® te onderhouden. De Nanotex® buitenstof is eenvoudig te reinigen met water en zeep
of met het beste middel: Exotan Care Wicker & Textilene cleaner (ECP 500). Voor een langdurige
optimale bescherming adviseren wij na verloop van tijd, na het reinigen, ook de Exotan Care Wicker
& Textilene protector (ECP 700) te gebruiken. Deze heeft u direct na aankoop niet nodig, echter op
lange termijn werkt deze protector vuilafstotend en brengt extra Uv-bescherming aan. Voor reiniging
kunnen de schuurpads gebruikt worden en voor bescherming de aanbrengdoeken.
Hoe vaak?
Reiniger
Beschermer

Als ze vies zijn
2x per jaar April & juli

