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Hartman Outdoor Products BVour brandmarks:

Onderhoudsinstructies vlechtwerk

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.

Vlechtwerk: de opmars van wicker
Kunststof vlechtwerk, ook wel bekend als wicker, is een enorm populair materiaal voor tuinmeubelen. 
Geen wonder, want wicker oogt natuurlijk mooi én is bestand tegen alle weersomstandigheden. Zo 
kunt u vrijwel het hele jaar door genieten van uw tuinmeubelen. Elk wicker tuinmeubel bestaat uit een 
aluminium framewerk, voorzien van een extra beschermlaag. Dit gecoate framewerk is bespannen met 
vlechtwerk van hoogwaardig kunststof. Het hiervoor gebruikte draad is UV-bestendig en dus kleurvast. U 
kunt uw vlechtwerk meubelen het hele jaar buiten laten staan. Alleen bij vorst kunt u de meubelen beter 
niet gebruiken maar afdekken met ademende hoezen. Binnen zetten is nog beter. Vorst maakt het draad 
namelijk minder buigzaam waardoor het kan knappen. 

Onderhoud
U kunt uw wicker tuinmeubelen in topconditie houden door deze tweemaal per jaar te reinigen en 
beschadigingen aan het kunststof vlechtwerk te voorkomen. Gebruik bij het schoonmaken voldoende 
lauw water met een niet-krassend pH-neutraal reinigingsmiddel. Warm water met een handje soda is 
ook prima. Neem de meubelen af met een zachte spons of doek en spoel even na met schoon water, 
bijvoorbeeld met de tuinslang. Het naspoelen kunt u eenvoudig doen met een tuinslang. Krijgt u het 
oppervlak niet goed schoon met een sopje? Gebruik dan een speciale kunststofreiniger. Uw Hartman 
dealer geeft u graag advies

Let op!
Gebruik geen hogedrukspuit om uw wicker meubelen af te spoelen! De hoge druk tast het materiaal 
aan. Verder raden wij u ten zeerste af om uw vlechtwerk tuinmeubel schoon te maken met schuur- en/of 
bleekmiddel of een allesreiniger. Hierdoor kunnen er namelijk scheurtjes ontstaan in het kunststofdraad, 
waarin zich vuil kan ophopen. Het meubel kan zelfs wit uitslaan en onherstelbaar beschadigen.

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


