TOSTERÖ

English

TOSTERÖ storage box is waterproof and protects
your outdoor cushions and pads from sun, rain,
dirt, dust and pollen, as well as keeps them
organised when not in use. Protecting your
cushions and pads in a waterproof storage box is
an easy and effective way to keep them looking
fresh and new for longer. Note! Make sure the
cushions and pads are completely dry before
storing them away in the storage box.
HOW TO USE
We recommend storing your outdoor cushions,
pads and other textiles in the storage box when not
in use to keep them clean and dry. During the offseason, store the box filled with cushions and pads
in a cool dry place indoors. The storage box is not
intended for use by children.
CARE INSTRUCTIONS
To clean the box from dust and dirt, spray it with
cold water (30°C) from a garden hose or wipe
it with a soft cloth soaked in water. For heavily
soiled areas, scrub with a sponge soaked in mild
detergent and rinse with cold water.
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עברית

 TOSTERÖקופסת אחסון עמידה בפני מים ומגנה על כריות
ריהוט גן מפני נזקי הגשם והשמש .בנוסף ,היא מגנה מפני
לכלוך ואבק ,ושומרת על הסדר והארגון כאשר אינן בשימוש.
הגנה על הכריות בתוך קופסת אחסון עמידה בפני מים
מאפשרת לכם לשמור על מראן הרענן והחדש לאורך זמן רב
בקלות וביעילות .שימו לב! אנא וודאו שכריות ריהוט הגן יבשות
לחלוטין לפני אחסונם בקופסת האחסון.
אופן השימוש
אנו ממליצים לאחסן כריות ריהוט גן וטקסטיל אחר בקופסת
האחסון כאשר הם לא בשימוש כדי לשמור אותם נקיים
ויבשים .במהלך עונת החורף יש לשמור את קופסת האחסון
עם כריות ריהוט גן במקום קריר ויבש בבית .קופסת האחסון
אינה מיועדת לילדים.
הוראות טיפול
על מנת לנקות את הקופסה מאבק ולכלוך ,השתמשו במטלית
רכה טבולה במים קרים ( .)C ° 30עבור אזורים מלוכלכים
בכבדות ,לשפשף עם ספוג טבול בחומר ניקוי עדין ולשטוף עם
מים קרים.

