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Hartman Outdoor Products BVour brandmarks:

Onderhoudsinstructies parasols

Hartman - Enjoy every moment

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Hartman parasol! Met Hartman kiest u voor design,  
gecombineerd met kwaliteit en comfort. Met de juiste verzorging geniet u nog langer van uw parasol.  
We geven u graag een aantal onderhoudstips.

Parasols: sfeervolle zonwering
Parasols zijn één van de meest populaire zonweringen. Logisch, want ze zorgen niet alleen voor  
schaduw en bescherming tegen UV-straling maar geven uw tuin ook sfeer. Zo geven ze extra schwung 
aan vele zonnige momenten. Om heel lang te genieten van uw parasol, gebruiken we kleurvast  
polyolefine doek of een zware kwaliteit polyester. Bovendien is het doek behandeld met een speciale 
coating die vocht en vuil weert. Al onze parasols hebben een hoogwaardig aluminium frame en
baleinen met een in hoogte verstelbare stok (telescoopsysteem). Ze zijn uitgerust met ofwel een  
draai– of knikmechanisme of een zwenkarm met draaimechanisme: de zogenaamde free arm parasols. 
Naast diverse uitvoeringen zijn de Hartman parasols verkrijgbaar in vele kleuren. Ook hebben we een 
gevarieerd assortiment parasolvoeten.

Onderhoud van uw parasol
Om uw parasol in goede conditie te houden, raden wij u aan om regelmatig stof en vuil van uw droge 
parasoldoek te verwijderen. Let er verder op dat u uw parasol alleen opvouwt met een droog  
parasoldoek. U bergt de parasol het beste op in een speciale beschermhoes, op een beschutte en droge 
plek.

Wilt u uw parasol grondig reinigen? Dan kunt u dit het beste doen met een spons en een zeem. Spuit de 
geopende parasol eerst nat met een tuinslang. Gebruik geen hogedrukreiniger, deze kan de vocht- en 
vuilwerende coating aantasten! Wrijf het parasoldoek vervolgens zachtjes in met een milde  
zeepoplossing en lauw warm water. Schrob het doek zachtjes schoon en spoel het opnieuw af met een 
tuinslang. Laat de parasol openstaan tot het doek helemaal droog is!

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


