
EL YAPIMI AKASYA MOBİLYALARINIZIN BAKIMI

ÖZELLİKLER 
Ahşabın doğal varyasyonları (değişimleri ve çeşitleri) nedeniyle parçalar arasında 
doku ve renk farklılıkları görülebilir.
Doğal Akasya zamanla güzel bir gümüş gri rengine dönüşür. Bu aşınma süreci; dış 
etkenlere, iklime, kullanıma ve Teak yağı ile yapılan bakıma bağlı olarak değişecektir.
Mobilyaları dış etkenlerden korumak için özel olarak hazırlanmış dış mekân 
kılıflarımızı kullanmanız ürün ömrünün uzamasına ve hava şartlarından minimum 
oranda etkilenmesine yardımcı olur.

YAĞ YÜZEYİ
Ahşabın doğal varyasyonları (değişimleri ve çeşitleri) nedeniyle parçalar arasında 
doku ve renk farklılıkları görülebilir.
Doğal Akasya zamanla güzel bir gümüş gri rengine dönüşür. Bu aşınma süreci; dış 
etkenlere, iklime, kullanıma ve Teak yağı ile yapılan bakıma bağlı olarak değişecektir.
Mobilyaları dış etkenlerden korumak için özel olarak hazırlanmış dış mekân 
kılıflarımızı kullanmanız ürün ömrünün uzamasına ve hava şartlarından minimum 
oranda etkilenmesine yardımcı olur.

•SNOC Teak Bakım Seti ile ürünü temizleyerek yüzeyindeki yağlanmayı giderin.

• Kurumaya bıraktıktan sonra kalan lekeleri 120’lik kumlu zımparayla hafifçe
zımparalayarak çıkartabilirsiniz.

• SNOC Teak Bakım Seti uygulaması ahşabın neme ve lekelenmeye karşı dayanıklı
olmasına yardımcı olacaktır. 



EL YAPIMI AKASYA MOBİLYALARINIZIN BAKIMI

BAKIM VE ONARIM
 
SNOC Teak Bakım Setini; ürünün ilk kullanımından önce ve her sezon sonunda 
uygulamanız, Akasya Ağacı’nın orijinal kalitesini korumasına, neme, UV ışınlarına, 
yiyecek - içecek lekelerine ve haşerelere karşı yüzey direncini arttırmasına 
yardımcı olacaktır.

İnatçı lekeleri temizlemek için SNOC Teak Temizleyicisini kullanmanızı tavsiye 
ederiz.  Mobilyaya yaklaşık 30 cm uzaklıktan maksimum 83 bar (1200 psi) 
geçmeyecek şekilde su püskürtün. Durulayın ve ardından güneşte kurumaya 
bırakın.

Akasya’nın neme maruz kalması sebebiyle zamanla ahşap damarında fazlalaşma 
görülebilir. Bu durumda 120’lik kumlu ince zımpara kâğıdı ile hafif bir zımpara 
yapmak yüzeyi pürüzsüzleştirecektir.

Akasya ürünlerinizin bakımını yapmadan önce mutlaka 220’lik zımpara ile yüzey 
temizliğinin yapılması gerekir. Aksi takdirde zımpara yapılmadan yapılan yağlama 
işleminden istenilen verim alınamayacaktır.

ÖNERİLER

• Mobilya ve minderlerin yüzeyinde su birikmesine izin vermeyin. Bu durum 
lekelenmelere ve suyun kumaşın iç yüzeyine işlemesine neden olacaktır.

• Ürünlere uygun ölçülerde SNOC koruma kılıflarımızı kullanmanızı tavsiye ederiz.

• Koruma kılıfı kullanımında; mobilyalar ve minderler temiz ve kuru olmalıdır.

• Mobilyalarınızı koruma kılıfıyla örtmeden önce mümkünse minderler 
çıkarılmalıdır.

• Minderler ıslanırsa, tüm suyun akmasını sağlamak için fermuarı aşağı bakacak 
ve açılmış şekilde konumlandırın.



DIŞ MEKAN MOBİLYA KORUMA KILIFI KILAVUZU

BAKIM 

Dış mekân mobilyaları, kullanılmadığı süre zarfında dış etkenlere karşı korunmak 
için örtülmelidir. Mobilyaların üzerine koruma kılıfı yerleştirmeden önce, 
yüzeyindeki tüm kirleri bir hortumla temizleyin ve mobilyaları yumuşak bir bezle 
silerek kurulayın. Yüzeyde kalıntılar kalmamasına özen gösterin. Kalıntılar zaman 
içerisinde küf oluşmasına neden olabilir. Koruma kılıfı kullanımı sırasında, ayda 
bir kez kılıf yüzeyinde biriken kiri veya kalıntıları temizleyin. Mobilyalarınız için 
yumuşak kıllı bir fırça, soğuk veya ılık su ve yumuşak, doğal sabundan oluşan bir 
temizleme karışımı kullanın. Kimyasal deterjanlardan kaçının.

Sadece havada kurutun.
 
NASIL KULLANILIR

• Depolamadan önce tüm mobilya ve minderleri iyice temizleyin. Depolamadan 
önce mobilyaların tamamen kurumasını bekleyin. 

• Minderler uzun süre kullanılmadığında ve sezon dışında kuru bir yerde 
saklanmalıdır. Minderler saklamadan önce tamamen temiz ve kuru olmalıdır.

• Minderleri saklamak mümkün değilse, örtmeden önce minderleri koltuğa düz bir 
şekilde yatırın. Bu, koruma kılıfının düzgün şekilde oturmasını sağlayacaktır.

• Örtüyü mobilyaların üzerine yerleştirin; Koruma kılıfları her mobilyanın şekline 
göre özel olarak tasarlanmıştır. Mobilyanın şekline uygun olarak örtme işlemini 
yapın.

• Bölmeler için, mobilyaları normal şekilde yapılandırdığınız şekilde düzenleyin ve 
her bir koruma kılıfını uygun parçanın üzerine yerleştirin; alt kısmında bulunan 
pimleri çekerek ürünün tamamen kapanmasını sağlayın.

KORUMA KILIFI ÖZELLİKLERİ

Dış mekân mobilyalarınızın uzun süre sağlıklı bir şekilde kullanabilmeniz için, 
sezon dışında koruma kılıflarıyla örtmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Kaplamadan 
önce, depolama sırasında küflenmeyi önlemek için mobilyalarınızı iyice 
temizlemeli ve tamamen kurutulmalısınız. Ayrıntılı mobilya temizleme talimatları 
için lütfen her malzeme türü için bakım belgelerimize bakın.

Dış mekân mobilyalarımız için özel olarak tasarlanan örtülerimiz üstün 
performans sunar ve küflenmeye, yırtılmaya ve solmaya karşı son derece 
dayanıklı, nefes alabilen, leke tutmayan kumaştan yapılır. Mobilyaları toz ve kirden, 
sert ultraviyole ışınlarından ve zor hava koşullarından korumak için tasarım 
endüstrisinin seçimidir.
• Dış mekân mobilya koleksiyonlarımızla son derece uyumludur.
• Dayanıklı %100 çözelti boyalı polyester kumaştır.
• Nefes alabilen kumaş, küflenmeye ve küflenmeye karşı dayanıklıdır.
• Büzülmeye, solmaya, UV ışınlarına ve sert hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
• Yırtılmadan ve esnemeden şeklini korur.
• Her türlü hava koşuluna uygun kumaş olup suya dayanıklıdır.



DIŞ MEKAN MOBİLYA KORUMA KILIFI KILAVUZU

ÇADIR YÜKSELTİSİ

Suyun ürün üzerinde birikmemesini için çadır yükseltisi oluşturulur. Bu sayede 
yüzeyden suyun akışı sağlanır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

SNOC MOBİLYA ÖRTÜLERİ YAPMAK İÇİN NE TÜR KUMAŞ KULLANILIR?

SNOC, suya, küflenmeye, yırtılmaya ve solmaya karşı son derece dayanıklı, 
mobilyayı toz ve kirden, sert ultraviyole ışınlarından ve zorlu hava koşullarından 
koruyan nefes alabilen, leke tutmaz kumaş kullanır.

SNOC MOBİLYA KORUMA KILIFIMI NASIL KULLANABİLİRİM?

Mobilyanın iskeleti ve minderleri koruma kılıfı ile örtülmeden önce iyice 
temizlenmeli ve kurutulmalıdır.

• Mümkünse, nemli ortamlarda gelişen küf sorunlarından korunmak için 
minderler her zaman çıkarılmalıdır. Bununla birlikte, SNOC koruma kılıfınız 
minderleri koruma kılıfı içerisinde muhafaza edebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. 
Arka minderler koltuk minder(ler)inin üzerine düz bir şekilde serilir, minderleri 
saklamak bir seçenek değilse, uygun şekilde temizleyip kurutarak örtün.

• Mobilyalarınızın sırt minderleri varsa, kılıfı takmadan önce bunları koltuk 
minderlerinin üzerine düz bir şekilde koyun. Bu, koruma kılıfının uygun şekilde 
oturmasını sağlayacaktır.

• Koruma kılıfınız yemek masası takımı için ise, kılıfı takmadan önce tüm 
sandalyelerin mümkün olduğunca içeri itildiğinden emin olun.

• Yemek masaları, sehpalar ve yan sehpalar için, kılıfı takmadan önce ürün 
üzerine devrilmeyecek şekilde vazo vb. yüksek bir aksesuar konulması önerilir. 
Bu aksesuar örtü üzerinde suyun birikmesini engelleyerek aşağı doğru akmasını 
sağlayacaktır.

• Örtüleri mobilyaların üzerine yerleştirin. Kılıfınızın bir fermuarı varsa, ürün 
üzerine yerleştirmeden önce fermuarını açın ve uygun şekilde yerleştirdikten sonra 
sıkıştırın. Koruma kılıfının altındaki halatları iki uçtan çekerek sabitleyin.



DIŞ MEKAN MOBİLYA KORUMA KILIFI KILAVUZU

KORUMA KILIFIM UYGUN DEĞİL NE YAPMALIYIM?

• Koruma kılıfının doğru ürüne yerleştirildiğinden emin olmak için kılıfın ön 
tarafındaki açıklama etiketini kontrol edin.

• Mobilyalarınızın sırt minderleri varsa, kılıfı takmadan önce bunları koltuk 
minderlerinin üzerine düz bir şekilde koyun. Bu, kılıfın uygun şekilde oturmasını 
sağlayacaktır.

• Kılıfınızın fermuarı varsa fermuarın açık olduğundan emin olun. Bu, kapağın 
çerçevenin üzerinden daha kolay geçmesine yardımcı olacaktır.

• Kılıfınız çadır yükseltisiyle birlikte geldiyse, bunların dik ve ürünün düz yüzeyine 
yerleştirildiğinden emin olun. Yukarıdaki adımlardan hiçbiri yardımcı olmazsa, 
0850 800 6464 numaralı telefondan SNOC Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

KORUMA KILIFIMIZDA SU BİRİKİYOR. NE YAPMALIYIM?

• Birlikte verilen tüm çadır yükseltilerinin dik konumda olduğundan ve ürünün düz 
yüzeyine dik konumda yerleştirildiğinden emin olun.

• Tüm sırt minderlerinin koltuk minderlerinin üzerine düz bir şekilde 
yerleştirildiğinden emin olun. Koruma kılıfları, minderleri düz bir şekilde 
yerleştirerek suyun akmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

•  Üstte su birikmesine neden olabilecek sarkmaları önlemek için koruma kılıfının 
ürün üzerinden mümkün olduğunca aşağı çekildiğinden emin olun. Koruma 
kılıfının gergin ve yerinde kalmasını sağlamak için halatları sıkın.

• Kılıfın ürünün iskeletine uygun olduğundan emin olmak için kılıfın ön tarafındaki 
açıklama etiketini kontrol edin. Yukarıdaki adımlardan hiçbiri yardımcı olmazsa, 
0850 800 64 64 numaralı telefondan SNOC Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.




