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Hartman Outdoor Products BVour brandmarks:

Onderhoudsinstructies teak

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.

Teak: mooi en duurzaam
Teakhout heeft van nature een hoog oliegehalte. Het voelt hierdoor zacht aan en is tegelijkertijd  
duurzaam en bestand tegen regen. Onbehandeld teakhout heeft een natuurlijke uitstraling en krijgt  
langzaam maar zeker een mooie, zilvergrijze tint. Omdat het nauwelijks krimpt of werkt en niet splintert, 
is  
teakhout bijzonder geschikt voor tuinmeubelen. Haarscheurtjes of kleine oppervlaktescheurtjes op de 
kopse kanten zijn inherent aan het materiaal en hebben geen invloed op de levensduur. 

Teak onderhoud
Bij jaarlijks een- tot tweemaal reinigen blijven uw teakhouten tuinmeubelen jarenlang in topconditie. 
Hartman heeft hiervoor een uitgebreid teak onderhoudspakket.
Kiest u voor een natuurlijke uitstraling, dan is een jaarlijkse schoonmaakbeurt voldoende. U gebruikt 
hiervoor een natuurlijke zeepoplossing of Hartman teak cleaner. Met een zacht schuursponsje verwijdert 
u het opgehoopte vuil van uw meubelen. 
Wilt u liever de originele kleur van het hout behouden? Dan behandelt u uw meubel twee keer per jaar 
met Hartman teak protector. Dit middel maakt het hout ook minder gevoelig voor vlekken. Gebruik de 
teak protector alleen op kurkdroog hout. Vocht kan namelijk zorgen voor weer in het hout.
De messing onderdelen van uw tuinmeubelen kunt u eenmaal per jaar oppoetsen met een vettige doek. 

Let op!
Gebruik van een hogedrukreiniger raden wij ten stelligste af. De harde straal kan zorgen voor een ruw 
oppervlak. 

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


