
Proficiat met uw aankoop van een product uit de YOI 
tuinmeubelcollectie. Dit met zorg en aandacht ontworpen 
tuinmeubel is zeer geschikt voor gebruik in de tuin, op 
het terras of bij het zwembad. Om zolang mogelijk en 
optimaal te kunnen blijven genieten van dit product, 
vindt u hieronder specifieke informatie betreffende het 
onderhoud van de diverse materialen.

良い

ALUMINIUM/ROPE

De aluminium delen en het materiaal rope kunnen worden gereinigd met 
aluminium- en kunststofreiniger (geen agressieve schuurmiddelen). Voor het 
voorkomen van opgedroogde kalkvlekken op het aluminium, adviseren wij 
een aluminium protector. De rope draad kan worden beschermd met een 
kunststof protector. Dit voorkomt vuilaanslag en zorgt dat de draad makkelijk 
te reinigen is. Deze meubelen kunnen in de winter buiten blijven staan, echter 
een ademende beschermhoes gebruiken, dan wel beschut opbergen kan geen 
kwaad en voorkomt vuilaanslag.
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ALUMINIUM/TEXTILENE

Zowel het materiaal aluminium als de textilene bespanning (doek vervaardigd 
van glasvezel) kan worden gereinigd met een aluminium/textilenereiniger 
(geen agressieve schuurmiddelen). Voor het voorkomen van opgedroogde 
kalkvlekken op het aluminium adviseren wij een aluminium protector. Deze 
meubelen kunnen in de winter buiten blijven staan, echter een ademende 
beschermhoes gebruiken, dan wel beschut opbergen kan geen kwaad en 
voorkomt vuilaanslag.
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ALUMINIUM

Het aluminium kan worden gereinigd met een aluminiumreiniger (geen 
agressieve schuurmiddelen). Voor het voorkomen van opgedroogde 
kalkvlekken op het aluminium, adviseren wij een aluminium protector. Deze 
meubelen kunnen in de winter buiten blijven staan, echter een ademende 
beschermhoes gebruiken, dan wel beschut opbergen kan geen kwaad en 
voorkomt vuilaanslag.
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ALUMINIUM/TEXTILENE/TEAK

Zowel het materiaal aluminium als de textilene bespanning (doek vervaardigd 
van glasvezel) kan worden gereinigd met een aluminium/textilenereiniger 
(geen agressieve schuurmiddelen). Voor het voorkomen van opgedroogde 
kalkvlekken op het aluminium adviseren wij een aluminium protector. Het 
teakhout aan het meubel is vrijwel onderhoudsvrij. Om vlekken te voorkomen 
van eten en drinken, adviseren wij een teak shield te gebruiken. Het teak is 
eenvoudig te reinigen met een teak cleaner. Teak is een houtsoort met een 
hoog natuurlijk vetgehalte en een fijne nerfstructuur, waardoor deze houtsoort 
buitengewoon geschikt is voor buiten gebruik. Krimpscheuren behoren tot de 
normale eigenschappen en zijn onvermijdelijk. Deze worden veroorzaakt door 
temperatuur- en vochtverschillen. Deze meubelen kunnen in de winter buiten 
blijven staan, echter een ademende beschermhoes gebruiken, dan wel beschut 
opbergen kan geen kwaad en voorkomt vuilaanslag. Zorgt u er in dit geval wel 
voor dat er ten alle tijden ruimte tussen hoes en meubel aanwezig blijft.
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ALUMINIUM/TEAK

Het aluminium kan worden gereinigd met een aluminiumreiniger (geen 
agressieve schuurmiddelen). Voor het voorkomen van opgedroogde 
kalkvlekken op het aluminium, adviseren wij een aluminium protector. Het 
teakhout aan het meubel is vrijwel onderhoudsvrij. Om vlekken te voorkomen 
van eten en drinken, adviseren wij een teak shield te gebruiken. Het teak is 
eenvoudig te reinigen met een teak cleaner. Teak is een houtsoort met een 
hoog natuurlijk vetgehalte en een fijne nerfstructuur, waardoor deze houtsoort 
buitengewoon geschikt is voor buiten gebruik. Krimpscheuren behoren tot de 
normale eigenschappen en zijn onvermijdelijk. Deze worden veroorzaakt door 
temperatuur- en vochtverschillen. Deze meubelen kunnen in de winter buiten 
blijven staan, echter een ademende beschermhoes gebruiken, dan wel beschut 
opbergen kan geen kwaad en voorkomt vuilaanslag. Zorgt u er in dit geval wel 
voor dat er ten alle tijden ruimte tussen hoes en meubel aanwezig blijft.
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ALUMINIUM/UPHOLSTERY

Het aluminium kan worden gereinigd met een aluminiumreiniger (geen 
agressieve schuurmiddelen). Voor het voorkomen van opgedroogde 
kalkvlekken op het aluminium, adviseren wij een aluminium protector. Deze 
meubelen kunnen in de winter buiten blijven staan, echter beschut opbergen 
kan geen kwaad en voorkomt vuilaanslag. De bekleding van deze meubelen zijn 
voorzien van Sunbrella® stof. Deze stof is vuil- en waterafstotend en heeft een 
zeer hoge kleurvastheid. De vulling van deze kussens zijn voorzien van quick 
dry foam. Dit is een speciaal ontwikkeld waterdoorlatende schuim.



Proficiat met uw aankoop van een product uit de YOI 
tuinmeubelcollectie. Dit met zorg en aandacht ontworpen 
tuinmeubel is zeer geschikt voor gebruik in de tuin, op 
het terras of bij het zwembad. Om zolang mogelijk en 
optimaal te kunnen blijven genieten van dit product, 
vindt u hieronder specifieke informatie betreffende het 
onderhoud van de diverse materialen.

良い

MACHINE MADE TEAK

Het hout van de volledige teakhouten tafels is vrijwel onderhoudsvrij. Om 
vlekken te voorkomen van eten en drinken, adviseren wij een teak shield te 
gebruiken. Het teak is eenvoudig te reinigen met een teak cleaner. Teak is 
een houtsoort met een hoog natuurlijk vetgehalte en een fijne nerfstructuur, 
waardoor deze houtsoort buitengewoon geschikt is voor buiten gebruik. 
Krimpscheuren behoren tot de normale eigenschappen en zijn onvermijdelijk. 
Deze worden veroorzaakt door temperatuur- en vochtverschillen. Deze 
meubelen kunnen in de winter buiten blijven staan, echter beschut opbergen 
kan geen kwaad en voorkomt vuilaanslag.
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ALUMINIUM/TEAK/QUICK DRY FOAM

Het aluminium kan worden gereinigd met een aluminiumreiniger (geen 
agressieve schuurmiddelen). Voor het voorkomen van opgedroogde 
kalkvlekken op het aluminium, adviseren wij een aluminium protector. Het 
teakhout aan het meubel is vrijwel onderhoudsvrij. Om vlekken te voorkomen 
van eten en drinken, adviseren wij een teak shield te gebruiken. Het teak is 
eenvoudig te reinigen met een teak cleaner. Teak is een houtsoort met een 
hoog natuurlijk vetgehalte en een fijne nerfstructuur, waardoor deze houtsoort 
buitengewoon geschikt is voor buiten gebruik. Krimpscheuren behoren tot 
de normale eigenschappen en zijn onvermijdelijk. Deze worden veroorzaakt 
door temperatuur- en vochtverschillen. Deze meubelen kunnen in de winter 
buiten blijven staan, echter beschut opbergen kan geen kwaad en voorkomt 
vuilaanslag. De kussens zijn voorzien van quick dry foam. Dit is een speciaal 
ontwikkeld waterdoorlatende schuim. De voor de kussens gebruikte stoffen zijn 
gemaakt  van een waterbestendige en waterafstotende olefin.
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ALUMINIUM/HPL TABLE TOPS

Het aluminium kan worden gereinigd met een aluminiumreiniger (geen agressieve 
schuurmiddelen). Voor het voorkomen van opgedroogde kalkvlekken op het 
aluminium, adviseren wij een aluminium protector. Deze meubelen kunnen in 
de winter buiten blijven staan, echter een ademende beschermhoes gebruiken, 
dan wel beschut opbergen kan geen kwaad en voorkomt vuilaanslag. Zorg 
ervoor dat er ten alle tijden ruimte tussen hoes en meubel aanwezig blijft. De 
tafelbladen zijn gemaakt van zeer krasbestendig HPL. HPL is de afkorting voor 
“High Pressure Laminate”, oftewel “hoge druk laminaat”. HPL is opgebouwd 
uit meerdere lagen die samengeperst (gelamineerd) worden onder zeer hoge 
druk. Hierdoor ontstaat een zeer dichte, harde en vormvaste plaat.
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FABRIC

De stoffen van de kussens in de YOI collectie zijn o.a.  gemaakt van spunacrylic 
en olefin. Deze materialen zijn extra kleurvast en water- en vuilafstotend. 
Wij adviseren om bij langdurige regen, de kussens eerst te laten drogen en 
vervolgens op te bergen in een droge en schone ruimte. Wilt u de kussenhoezen 
wassen, dan adviseren wij het wasvoorschrift op het waslabel te volgen.


