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Hartman Outdoor Products BVour brandmarks:

Onderhoudsinstructies kunststof

Hartman - Enjoy every moment

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Hartman tuinmeubel! Met Hartman kiest u voor design, 
gecombineerd met kwaliteit en comfort. Daarbij zijn onze meubelen bestand tegen uiteenlopende  
weersomstandigheden, van felle zon tot een fikse regenbui. Met de juiste verzorging geniet u nog langer 
van uw Hartman. We geven u graag een aantal onderhoudstips.

De eindeloze mogelijkheden van kunststof
Kunststof biedt oneindig veel mogelijkheden als het gaat om het vervaardigen van tuinmeubelen.  
Bovendien is kunststof bijzonder gebruiksvriendelijk. De meeste kunststoffen zijn samengesteld uit  
verschillende materialen. De chemische samenstelling bepaalt de levensduur van het kunststof. Maar 
ook de mate waarin de tuinmeubelen bestand zijn tegen UV-straling en weer en wind. 
De innovatieve kunststoffen die we gebruiken voor onze meubelen zijn van topkwaliteit. Ze zorgen voor 
flexibele meubelen, die tegelijkertijd stabiel zijn. Daarnaast zijn Hartman kunststof tuinmeubelen minder 
gevoelig voor vocht en verkleuring én gemakkelijk schoon te houden. Ideaal dus voor vele zomers 
genieten. 

Voorzichtig met hitte en oplosmiddelen
Ook al houden we bij Hartman van de zon, het is goed om te weten dat kunststof meestal slecht bestand 
is tegen te grote hitte. Een afdruk van bijvoorbeeld een hete pan is nauwelijks meer weg te werken. 
Houd hier rekening mee en gebruik altijd onderzetters. Daarnaast zijn sommige kunststoffen gevoelig 
voor bepaalde
schoonmaakmiddelen met oplosmiddelen. Vraag bij uw Hartman dealer naar een veilig reinigingspro-
duct. 

Kunststof onderhoud
De kunststof tuinmeubelen van Hartman gaan bij goed gebruik jarenlang mee. Alles wat ze nodig heb-
ben, is een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Hartman heeft hiervoor een uitgebreid assortiment onderhouds-
producten. Vraag ernaar bij uw Hartman dealer!
Ontstaat er na verloop van tijd aanslag op uw meubelen? Met speciale Hartman kunststof cleaner of een 
lauw zeepsopje laat aanslag zich gemakkelijk verwijderen. Gebruik hiervoor een spons, zachte borstel 
of doek. Dus géén harde borstel, hogedrukreiniger of schuurmiddel! Hierdoor kunnen er scheurtjes 
ontstaan in het kunststof, waarin vuil zich ophoopt. Spoel vuil en zeepresten weg met voldoende water. 
Sterk vervuilde tuinmeubelen gaan weer glanzen met Hartman wax. 

Wilt u optimaal genieten van uw kunststof tuinmeubelen? Zet ze dan in de winter binnen en dek ze liever 
niet af met een hoes. Zo voorkomt u verkleuring.

Wij wensen u nog vele mooie momenten met uw Hartman tuinmeubel!


