Gefeliciteerd met uw aankoop!
Fijn dat u heeft gekozen voor tuinmeubelen van B&B Outdoor.
Wij besteden veel tijd en aandacht aan het ontwerpen en produceren van onze unieke tuinmeubelen. Daarom zijn we er zeker van dat
u lange tijd kunt genieten van uw aankoop. Onze garantietermijn bedraagt drie jaar mits u onderstaande adviezen opvolgt.
Bekleding
B&B Outdoor tuinmeubelen zijn standaard bekleed met Silverguard. Dat is een zacht en soepel kunstleer met een metallic glans en
met de uitstraling van textiel. Silverguard voldoet aan zeer hoge eisen. Silverguard is enorm sterk en heeft een zeer hoge slijtvastheid.
Ook heeft het zeer hoge kleur- en lichtechtheden.
Onderhoud
Silverguard is makkelijk schoon te maken. Na een regenbui kunt u de meubelen droogwrijven met een vocht opnemende doek. Door
regen kan er een groene of grijze aanslag op de meubelstof ontstaan. Deze kan eenvoudig verwijderd worden met lauwwarm water
en eventueel een minimale hoeveelheid reinigings- of afwasmiddel (alkalivrij). Wij bevelen hiervoor het gebruik van de meegeleverde
B&B-Outdoor Cleaner aan. Gebruik nooit een cleaner met schuurmiddel! B&B-Outdoor Cleaner kunt u verkrijgen via uw B&B dealer.
We adviseren u uw meubelen maandelijks te reinigen. Dit voorkomt aantasting van de stof en bevordert de duurzaamheid. Gebruik
daarvoor geen vlekkenwater of andere oplosmiddelen, maar gebruik de meegeleverde cleaner en borstel. Lees voor gebruik eerst de
aanwijzingen. Het is belangrijk om na het gebruik van cleaner voldoende na te spoelen met schoon water. Zo verwijdert u resten zeep
die een waas achter kunnen laten en/of een schadelijke uitwerking hebben op de stof.
Voor onderhoud van roestvrijstalen onderdelen bevelen wij HG roestvrij staal snel & glans aan.
Afdekken
Gebruikt u de meubelen voor een langere tijd niet (b.v. winterperiode) en staan deze niet overdekt? Dan adviseren wij u de meubelen
af te dekken met een daarvoor geschikte goed ventilerende hoes en te plaatsen op een harde ondergrond. Wij bevelen daarvoor
hoezen aan met een membraan, zoals van Aerocover. Zo voorkomt u moeilijk verwijderbare vlekken (door bijvoorbeeld vogelpoep) en
schimmelvorming. De hoes dient zo geplaatst te zijn dat er geen water op/in blijft staan. Dek de meubelen pas af als deze volledig
droog zijn. Haal ook regelmatig een dag de hoes van de meubelen, zodat die goed geventileerd worden. U kunt het vergelijken met
uw auto: deze maakt u ook geregeld schoon en u zet de auto ook liever onder de carport of in de garage als u hem niet gebruikt.
Servicedienst
Ondanks uw goede zorg kan het natuurlijk gebeuren dat er door een ongelukje schade ontstaat. Er is dan kans dat er vocht tussen de
stof en het frame kan komen. Wij raden u daarom aan het beschadigde deel snel te laten vervangen. Dit kunnen wij in onze
werkplaats in Rosmalen uitvoeren. Bij reparatie zonder uitvoering of toestemming van B&B Outdoor vervalt de garantie.
Overige aandachtspunten
Onder invloed van zoute lucht, zoals in kuststreken, kan roestvast staal gaan corroderen. Ook kan in de buurt van roestige objecten
vliegroest (= oppervlakte roest) ontstaan. U kunt de roestvlekjes met een roestverwijderaar wegpoetsen en daarna schoonspoelen
met water.
Bij langdurig brandende zon kunnen de meubelstof en rvs onderdelen heet worden. Let u daarom op voordat u gaat zitten.
De waterafloop van de meubelen werkt alleen wanneer het meubel op zijn poten/wielen staat. Omkeren van een meubel onder het
mom van “bescherming” raden wij daarom ten sterkste af.
Stuur ons uw foto!
Elke B&B Outdoor loungeset is uniek. U heeft die tenslotte zelf samengesteld! U zou ons een groot plezier doen als u een foto van uw
set zou willen mailen naar info@bb-outdoor.nl, zodat wij een indruk krijgen hoe uw set harmonieert met uw tuin of serre.

