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TOSTERÖ English
TOSTERÖ storage bag protects your outdoor pads 
and cushions from sun, dirt, dust and pollen – and 
also helps you keep them organised when not in 
use. Protecting your pads and cushions in a storage 
bag is a simple and effective way to keep them 
looking fresh and new for longer. Note! Make sure 
that the pads and cushions are completely dry 
before storing them away in the storage bag.

HOW TO USE
Note! The bag is not reversible. The glossy side 
must always face inwards towards the pads and 
cushions.
We recommend that you store your outdoor pads 
and cushions in the storage bag when not in use 
to keep them clean and fresh. Place the storage 
bag under a roof and not in direct contact with the 
ground or floor. During the off-season, store the 
bag with pads and cushions in a dry, cool place 
indoors.

CARE INSTRUCTIONS
To remove dust and dirt, spray cold water (30°C) 
on the empty bag with a garden hose outside or 
wipe it with a soft cloth soaked in water. For heavily 
soiled areas, scrub with a sponge soaked in a mild 
detergent, then rinse with cold water. Make sure 
that the storage bag has dried before putting 
outdoor pads and cushions in it again.



עברית
שק לאחסון כריות TOSTERO, עמיד בפני מים ומגן על כריות 

ריהוט גן מפני נזקי גשם, שמש, לכלוך, אבק ותורם לשמירה 
על הסדר וארגון כריות ריהוט גן כשאינן בשימוש. אחסון כריות 

בשק האחסון מאפשר לכם לשמור על המראה החדש שלהן 
לאורך זמן רב, בקלות וביעילות. שימו לב! יש לוודא שכריות 

ריהוט הגן יבשות לחלוטין לפני האחסון.

אופן השימוש
שימו לב! יש להשתמש בכיסוי כאשר צדו המבריק מופנה כלפי 

פנים ולכיוון הכריות.
מומלץ לאחסן את כריות ריהוט הגן בשק האחסון כאשר 

אינם בשימוש בכדי שיהיו נקיים ויבשים. הרחיקו ממגע ישיר 
עם הקרקע או הרצפה. במהלך העונה הקרה, יש לאחסן את 

השק עם הכריות במקום קריר, יבש וסגור.

הוראות טיפול
על מנת להסיר אבק ולכלוך, יש לשטוף את השק הריק במים 

קרים )30°C( בעזרת צינור גינה או לנגב אותו במטלית רכה 
ספוגה במים. על מנת לנקות אזור מלוכלך במיוחד, יש לקצף 

את האזור בספוגית טבולה חומר ניקוי עדין, ולאחר מכן 
לשטוף במים קרים. יש לוודא כי שק אחסון הכריות יבש לפני 

אחסון הכריות בו שוב.


