Onderhoud
Aluminium
Veel producten van Tierra Outdoor zijn uitgevoerd met
aluminium. Het aluminium heeft een hoogwaardige
poedercoating (AKZO Nobel) die een lange levensduur
garandeert van de producten. Aluminium staat bekent als een
duurzaam en volledig weerbestendig product. Ook is
aluminium een lichte metaalsoort, die indien nodig goed te
verplaatsen is.
Onderhoud aluminium
Aluminium is een vrij makkelijk product om te onderhouden.
Indien nodig het aluminium afspoelen met water, daarna
eventueel wassen met een vochtige doek of zachte borstel. Na
het wassen wederom afspoelen met water.
Wat moet je niet doen bij aluminium
-

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen bij
aluminium
Gebruik geen schuurmiddelen bij het reinigen
van aluminium
Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen, dit
om krassen op het aluminium te voorkomen
Voorkom dat aluminium producten vallen,
kantelen of hard tegen elkaar botsen. Dit kan de
poedercoating beschadigen of blijvende
beschadigingen opleveren.

Wat te doen bij vlekken en/of beschadiging
-

-

Ontstane vlekken van voedsel en/of dranken
direct verwijderen met een vochtige doek of
zachte borstel
Bij eventuele beschadigingen/krassen op het
aluminium kun je het beste de dealer vragen om
advies

Tafelbladen HPL van Trespa
Trespa is een materiaal gemaakt van een gesloten, poriënvrij
oppervlak waardoor vervuiling NIET kan binnendringen.
Bovendien is Trespa buitengewoon goed bestand tegen een
groot aantal chemicaliën waardoor veel verschillende nietagressieve en agressieve reinigingsmiddelen. Zeer sterk,
krasvriendelijk en vuil- en vetwerend zijn de belangrijke
eigenschappen van deze materialen.
Onze eigen productielijn van de Briga tafels bestaat ook uit dit
materiaal. Daarom kunnen we ook 5 jaar garantie geven op de
tafels met HPL tafelblad. Wel is ons advies om de tafel eens
per jaar goed te reinigen. Zorg bij extreme vervuiling (vet/verf
etc) voor een snelle verwijdering voordat het gemorste
ingedroogd is.

Hoe Trespa te reinigen?
-

Spoel het meeste vuil af met voldoende water
Gebruik bij normale vervuiling (stof,
gebruiksvervuiling) een zachte spons
Naspoelen met voldoende water
Droog het oppervlak met een droge zachte doek

-

Plaats nooit hete voorwerpen direct op het glas,
dit kan voor blijvende vlekken zorgen
Indien er voorwerpen lang op 1 positie blijven
staan op Spraystone producten kan dit voor
blijvende oneffenheden/vlekken zorgen op het
glas.

Wat te doen bij ongelukjes
Wat moet je NOOIT doen bij vervuiling van Trespa

-

Gebruik GEEN reinigingsmiddelen met een
schuur- of slijpwerking
Gebruik GEEN borstels met harde of stugge
haren
Overschrijd nooit de aanbevolen hoeveelheid
reinigingsmiddel als hetgeen is voorgeschreven
Voorkom aanraking van het Trespa met scherpe
voorwerpen (dit kan blijvende krassen of
beschadigingen tot gevolg hebben)

Indien er onverhoopt toch een beschadiging ontstaat aan het
Trespa, vraag uw dealer dan om een beoordeling van de
schade. Hij zal informeren over de te volgen stappen.

Spraystone tafels
Spraystone is een product welke gemaakt is uit een mix van
natuursteen (gemalen) en een hoogwaardige hars. Deze mix
van natuurlijke producten, wordt in meerdere lagen op glas
gespoten waardoor er een uniek product ontstaat, duurzaam
en met een chique uiterlijk.
Onderhoud van spraystone
Spraystone heeft in principe weinig onderhoud nodig. Het
reinigen gaat als volgt:
-

Gebruik veel water en een zachte doek of borstel
Hardnekkige vlekken verwijderen met een niet
agressief reinigingsmiddel
Afspoelen met schoon water

Beslist NIET doen bij Spraystone
Spraystone is een product wat op natuurlijke basis is
geproduceerd daarom zijn er een paar belangrijke
aandachtspunten die bij een Spraystone artikel in acht moeten
worden genomen:
-

-

-

Dek een Spraystone artikel NOOIT af met een
plastic hoes. Een natuurproduct moet kunnen
ademen
Gebruik GEEN agressieve reinigingsmiddelen, om
blijvende vlekken en/of beschadigingen te
voorkomen
Zorg dat er geen scherpe voorwerpen over het
glas bewegen
Zware of scherpe voorwerpen beslist niet met
kracht gene het glas bewegen, dit kan het
product doen breken

-

Probeer te voorkomen dat gemorst voedsel of
dranken in het textilene kunnen trekken
Bij beschadiging van het textilene kunt u uw
dealer vragen of er een mogelijkheid tot
reparatie is

Glas producten

Textilene

Op meerdere meubelen in het assortiment van Tierra Outdoor
wordt gebruik gemaakt van glas. Glas is een tijdloos materiaal
welke in vele gevallen een luxurieus uiterlijk geeft. Glas wordt
in het tuinmeubelassortiment vaak gebruikt als dekmantel op
tafels. Het glas wordt zorgvuldig geselecteerd en voldoet aan
alle veiligheidsnormen. Het glas wordt op de juiste maat per
artikel gesneden en de randen worden geslepen en onscherp
gemaakt. Het glas ontgaat een hardingsproces, waardoor het
glas een enorme sterkte krijgt. Mocht u onverhoopt toch een
ongevalletje krijgen met glas, zal deze in honderden stukjes
uiteen vallen en geen gevaarlijke situaties opleveren.

De producten van Tierra Outdoor worden geproduceerd onder
zeer hoge kwaliteitseisen. Ook wordt er gebruik gemaakt van
hoogwaardige stoffen voor de Tierra Outdoor artikelen.

Onderhoud van glas
Glas heeft van oorsprong weinig onderhoud nodig. Gas kunt u
als volgt reinigen:

-

-

-

Vlekken afkomstig van dranken of etenswaren,
zo snel mogelijk verwijderen met een vochtige
doek
Direct naspoelen met grote hoeveelheid lauw
water
In geval van beschadigingen aan het glas
(krassen, putjes etc.) altijd de dealer vragen wat
het beste is om te doen.

Textilene is een van deze producten. Textilene is een
duurzame stof, welke zeer geschikt is voor het intensieve
gebruik van buitenmeubelen. Textilee is een met polyolefin of
vinyl gecoate polyster. De belangrijkste eigenschappen van dit
veel zijn:
-

Zeer sterk
Eenvoudig schoon te maken
Goed bestand tegen weersinvloeden

Ook buitenmeubelen hebben af en toe onderhoud nodig.
Wanneer de tuinmeubelen moeten worden gereinigd, gebruik
dan veel water, eventueel een spons of een zachte borstel. Zo
verdwijnt het eventuele zand van het meubel, welke krassen
kan veroorzaken.
Vervolgens kan het product ligt gewassen worden. Gebruik bij
voorkeur een cleaner voor tuinmeubelen voor het beste
resultaat. De cleaners zijn re verkrijgen bij de dealer van Tierra
Outdoor.
Wat u beslist niet moet doen
Indien er in extreme situaties toch een vlek is ontstaan in het
textilene, ga dan niet aan de slag met agressieve reinigings- en
schuurmiddelen (dit kan namelijk zorgen voor blijvende
schade aan et product). Voorkom ten aller tijde dat textilene
wordt beschadigt door scherpe voorwerpen en/of scherpe
delen aan kleding of schoeisel.
Wat te doe bij blekken of beschadigingen
-

Eventuele ontstane vlekken in het textilene
direct verwijderen met een vochtige doek

-

Gebruik veel water en een zachte doek of borstel
Hardnekkige vlekken verwijderen met Tierra
Outdoor Power Cleaner
Afspoelen met schoon water
Nadrogen met zachte microvezel doek

Voorkomen is beter dan genezen
Glas is na het hardingsproces een ster en duurzaam product.
Maar er bestaat altijd een kans dat in extreme
omstandigheden er vlekken en/of beschadigingen ontstaan op
het glas. Houdt daarom de volgende punten in acht:
-

-

Zorg dat er geen scherpe voorwerpen over het
glas heen bewegen
Zware of scherpe voorwerpen beslist niet met
kracht tegen het glas bewegen, dit kan het glas
doen breken
Plaats nooit hete voorwerpen direct op het glas,
dit kan voor blijvende vlekken zorgen
Indien er voorwerpen lang op 1 positie blijven
staan op glas, kan dit voor blijvende
oneffenheden/vlekken zorgen op het glas

Wat te doen bij ongelukjes
-

Vlekken afkomstig van dranken of etenswaren zo
snel mogelijk verwijderen met een vochtige doek
In geval van beschadigingen aan het glas
(krassen, putjes, etc.) altijd de dealer vragen wat
het beste is om te doen (reparatie of nieuw glas

