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Hartman Outdoor Products BVour brandmarks:

Onderhoudsinstructies textiel

Hartman - Enjoy every moment

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

Kleurrijk textiel
Hartman heeft een uitgebreid en kleurrijk assortiment tuinkussens voor elke smaak. Stuk voor stuk ge-
maakt van duurzame en mooi geweven stoffen met unieke eigenschappen. We zetten voor elke  
textielsoort de belangrijkste punten op een rij.

Textiel onderhoud
Voor alle textiel geldt dat u vlekken kunt verwijderen met een licht vochtige doek en een niet-agressief 
schoonmaakmiddel. Wij raden u aan om de stof niet te nat maken. Zo voorkomt u kringen.

Dralon®
Dralon® is een merknaam voor acryl stof. Dit is een uiterst aangenaam aanvoelende, sterke stof met 
hoge licht- en kleurechtheid. Bovendien is acryl vlek- en vuilwerend en vormvast. De Dralon®  
tuinkussens van Hartman zijn behandeld met een vochtafwerende Soft Water Repellent finish.

Half panama
Half panama is een zeer stevige katoenen stof die zijn naam dankt aan de
manier van weven met steeds twee draden naast elkaar. Deze extra zware
kwaliteitsstof is zeer lichtecht en gemakkelijk schoon te maken.

Katoen
Katoen is een sterke natuurlijke vezel met een aantal superieure eigenschappen. Zo kan katoen veel 
vocht opnemen, is bestand tegen hitte en zonlicht en slijtvast. Katoen ‘ademt’ en komt hierdoor na  
gebruik weer snel terug in de oorspronkelijke
vorm.

100% spun polyester
Spun polyester is een geweven stof met een wollige structuur die net zo zacht aanvoelt als acryl. De stof 
is slijtvast, zeer kleurecht en dus goed bestand tegen zonlicht.

50% polyester/50% katoen
Met 50% polyester/50% katoen heeft u een zeer soepele en zachte stof die ook nog eens slijtvast is. 
Deze stof is goed bestand tegen licht. En omdat hij lucht doorlaat, komt hij na gebruik weer snel in de 
oorspronkelijke vorm terug.

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


