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English

IMPORTANT 
RETAIN FOR 
FUTURE 
REFERENCE: 
READ 
CAREFULLY
This product has been tested for domestic use.
This outdoor furniture requires no maintenance. 
However, by keeping the furniture clean and storing it 
properly you can enjoy it year after year.
Clean: Wipe clean with a mild soapy solution. 
It is not recommended to clean plastic or metal 
furniture with a strong cleaner or an abrasive 
material because it may discolour or damage the 
surface.
Maintenance: Maintenance-free.
Storing: If possible, store your plastic outdoor 
furniture in a dry and cool place indoors. When 
stored outside, tilt the furniture and preferably use 
water-repellent covers. Make sure air can circulate 
to avoid moisture. In freezing temperatures, plastic 
can weaken and is not recommended for use.
Repair: The steel is protected from rust with a 
powder coating of plastic paint. If for some reason 
the coating comes off, the steel is not protected 
and rust may occur. To repair the damage, wipe 
clean and repaint to restore protection.
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עברית

חשוב!	קראו	
בתשומת	לב	
ושמרו	לעיון	

בעתיד
מוצר	זה	נבדק	ונמצא	מתאים	לשימוש	ביתי.

ריהוט גן זה אינו דורש תחזוקה. יחד עם זאת, באמצעות 
שמירה על ניקיון הריהוט ואחסון נכון תוכלו ליהנות ממנו 

שנים רבות.
נקיון:	נגבו באמצעות מטלית עם נוזל ניקוי עדין. לא מומלץ 

לנקות ריהוט מפלסטיק או מתכת עם חומר ניקוי חזק או 
חומר שורט כיון שהם יכולים לגרום לשינוי בצבע או לפגוע 

במשטח.
תחזוקה: ללא תחזוקה.

אחסון: במידת האפשר, יש לאחסן את ריהוט הגן מפלסטיק 
במקום קריר ויבש בתוך הבית. אם מאחסנים בחוץ, יש להטות 

את הרהיטים ולהשתמש בכיסויים דוחי מים. יש לוודא כי 
הרהיטים מאווררים כדי למנוע הצטברות לחות. בטמפרטורות 

קפואות, פלסטיק עשוי להיחלש ואינו מומלץ לשימוש.
תיקון: הפלדה מוגנת מחלודה באמצעות ציפוי אבקה של 

צבע פלסטי. אם הציפוי מתקלף מסיבה כלשהי, הפלדה אינה 
מוגנת ועלולה להיווצר חלודה. לתיקון הנזק, נקו וצבעו מחדש.


