VILLA LOUNGESET
Heerlijk genieten in deze heerlijke Villa Loungeset van Exotan. De loungeset heeft
een aluminium frame en is afgewerkt met FSC® gecertificeerd teakhout. De loungeset is voorzien
van mooie, comfortabele grijze UV bestendige kussens. Deze serie bestaat uit hoekbank met
hoektafel, hoekbank met hoeksofa, losse sofa, losse sofa met tafeltje.
Specificaties
Materiaal:
Kleur:
Merk:
Garantie:

Aluminium, teak & Sunbrella® en fast dry foam kussens
Aluminium / grijze kussens / bruin
Exotan
2 jaar op fabricage- en constructiefouten

Afmetingen:
Loungeset met hoektafel
loungeset met hoeksofa
koffietafel

246x246x80 cm
246x246x80 cm
73 x 73 x 30 cm

zithoogte: 43 cm
zithoogte: 43 cm

Middendeel:
Stoel met tafeltje:

74x80x80 cm
101x80x80 cm

zithoogte: 43 cm
zithoogte: 43 cm

Onderhoudsadvies
Om jarenlang plezier te hebben van deze loungeset adviseren wij de kussens na gebruik droog op
te bergen. Het frame kan probleemloos het hele jaar buiten blijven staan. Om optimaal te genieten
van uw loungeset is het belangrijk deze regelmatig te onderhouden.
Onderhoud kussens:
Voor een optimaal gebruik en lange levensduur raden wij aan om de Sunbrella® producten te onderhouden. Voor deze stof geldt dat u eerst uitgebreid kunt gaan genieten omdat deze stof in topconditie wordt afgeleverd. Met warm water en zeep kunnen vlekken vrij eenvoudig verwijderd worden.
Hardnekkige vlekken kunnen zelfs met verdunde chloor worden verwijderd. Eventueel is voor Sunbrella® de stoffen reiniger (ECP530) ontwikkeld. Wij adviseren om na reiniging altijd de stoffen beschermer (ECP730) te gebruiken om de loungeset opnieuw te impregneren. Aanvullend advies is om
hiervan heel weinig te gebruiken en deze beschermer ook goed uit de wrijven voor een optimaal resultaat. Dit geeft een extra Uv-filter en vertraagt nog meer het aanhechten van vuil. Voor het reinigen kunt u de schuurpad gebruiken en voor het beschermen de aanbrengdoek voor een optimaal resultaat.
Hoe vaak?
Reiniger Als ze vies zijn
Beschermer 2x per jaar April & juli

Onderhoud teak afwerking:
Om de warme teakkleur te behouden adviseren wij om de teakhouten producten direct na aankoop
te behandelen met Teak Sealer (ECP 300). Wilt u de teakhouten producten egaal grijs laten worden
en beschermen tegen vlekken dan adviseren wij Teak Protector (ECP 320) te gebruiken.
Teak Reiniger
Teak Beschermer – Honingbruin
Teak Protec

1x per jaar Begin April
1x per jaar April
2x per jaar April & oktober

