MEÐHÖNDLUN
SUMARHÚSGAGNA

NÁTTÚRUSTEINN
• Einstakt og fallegt efni.
• Náttúrusteinn er með lítils háttar spansgrænt yfirborð.
• Þolir heita potta frá grilli eða hitaplötu beint á borðið.
• Þrífið daglega með vatni og látið plötuna/flísarnar þorna
alveg fyrir notkun.
• Verndið efniviðinn gegn fitu og óhreinindum með því að
gegnvæta flísarnar með steinolíu.
• Við notkun á steinolíu dekkjast flísarnar aldrei.
• Þolir að standa úti allt árið um kring.
• Fyrir gott viðhald mælum við með: Guardian stone sealer.

LITAÐ GÚMMÍTRÉ
• Litað gúmmítré er málað með málningu sem kemur í veg fyrir
sprungur á samskeytum.
• Húsgagnið er framleitt og hannað til að þola eðlilegan
danskan sumarhita.
• Viður er lifandi þess vegna þarf að herða húsgögnin reglulega.
• Í mjög þurru lofti geta myndast sprungur í málningunni,
ef það gerist þarf að bera rakavörn á viðinn.
• Yfir vetrartímann þurfa húsgögnin að geymast á þurrum,
köldum stað. Til dæmis bílskúr, bílageymslu eða geymslu.
• Má ekki hylja með plasti.

HERT STEYPA
• Harðgerð unnin trefjasteypa.
• Hver hlutur er handgerður, (litamunur á vörum) engin
hlutur er eins.
• Salt eða kalsium er gott að hreinsa með t.d. ediki. Vaxberið
á eftir, það er góð vörn gegn óhreinindum og blettum.
• Litlar sprungur má slípa varlega og vaxbera á eftir.
• Má standa úti allan ársins hring með yfirbreiðslu.
• Fyrir gott viðhald mælum við með: Guardian stone sealer
eða Guardian bývaxi.

SÓLHLÍF
• Efnið í sólhlífinni er vatnsfráhrindandi, en ekki vatnshelt.
• Efnið í sólhlífinni er ekki með UV vörn.
• Hafið sólhlífina alltaf „lokaða“ þegar hún er ekki í notkun.
• Notið yfirbreiðslu, það dregur úr upplitun á efninu og lengir líftíma sólhlífarinnar.
• Geymið á köldum og loftræstum stað yfir vetrartímann.

TJALD
• Dúkurinn er vatnsfráhrindandi, en ekki vatnsheldur.
• Dúkurinn er ekki með UV vörn.
• Þolir ekki mikinn vind, verður að taka niður í miklum vindi.
• Geymið á köldum og loftræstum stað yfir vetrartímann.

LITAÐ MAHONÍ
• Lifandi og heillandi efni, sem aðlagar sig að raka og hitastigi.
• Það getur myndast skán á yfirborðið sem auðveldlega er
hægt að hreinsa með grunnhreinsi.
• Í mjög þurru lofti geta myndast sprungur í málningunni,
ef það gerist þarf að bera rakavörn á viðinn.
• Viðurinn er lifandi, þess vegna er nauðsynlegt að herða
húsgögnin reglulega.
• Húsgögnin þarf að geyma inni á veturna í þurru og loftræstu
rými s.s bílskúr, bílageymslu, geymslu.
• Má ekki hylja með plasti.

BAMBUS
• Bambus vex einstaklega hratt frá rótum. Bambus er ein þeirra
plantna sem vex hraðast í heiminum og afkastar 25 sinnum
meira á ári per hektara en önnur tré.
• Bambus er mjög sterkt efni sem er einnig auðvelt að vinna
með og fullkomið í húsgagnaframleiðslu.
• Djúpar glæður nálgast blæbrigði tekk viðars með því að
gufusjóða bambusinn fyrir kolsýrumettun.
• Aðferðin sem notuð er framleiðir sykur í trénu sem
gegnumlitar hann í þessum fallega lit.
• Við mælum með því að bera viðarolíu á borðplötuna.
Endurtakið meðferðina uns viðurinn er mettur.
• Frjókorn og gró munu setjast á yfirborðið og mynda dökkar
skellur. Hægt er að lágmarka það með því að hreinsa viðinn
með viðarolíu og bera utanhúsolíu strax á eftir.
• Geymið húsgögnin yfir vetrartímann á þurrum köldum stað.
• Fyrir gott viðhald mælum við með: Guardian tréolíu, tréhreinsi
og sandpappír.

VEFNAÐUR
• Vefnaðurinn er byggður á polyester trefjum, sem veitir
einstök þægindi, þar sem efnið teygist ekki.
• Vatnsfráhrindandi efni sem hentar vel utandyra.
• Hreinsið með vatni og sápu skolið með köldu vatni.
• Geymist yfir vetrartímann á þurrum og loftræstum stað
t.d. bílskúr, geymslu, bílageymslu.

POLYWOOD
• Polywood er öflugt gerviefni sem hefur útlit alvöru trés og
þróað fyrir lágmarks viðhald.
• Efnið þolir vel raka og íslenska veðráttu sem tryggir
góða endingu.
• Hreinsið með vatni og sápu.
• Setjið aldrei gler beint á borðið í miklu sólskini, vegna hættu á
bruna, notið glasabakka.
• Geymið húsgögnin yfir vetrartímann á þurrum köldum stað.
• Fyrir gott viðhald mælum við með : Guardian poly wash.

POLYRATTAN
• Sterkt plastefni.
• Þolir að standa úti í veðrabreytingum hita og sól.
• Þarfnast lítils/lágmarks viðhalds og einfalda hreinsun.
• Notið sápuvatn og mjúkan bursta. Skolið með köldu vatni.
• Geymist innandyra að vetri til í þurru og loftræstu rými.
• Við mælum með Guardian poly wash.

TEKK
• Tekk er einn allra besti harðviður í útihúsgögnum, þar sem
það er með innbyggða olíu frá náttúrunnar hendi.
• Borðið þarf að olíubera til að viðhalda djúpa gyllta litnum.
• Frjókorn og gró munu setjast á yfirborðið, mynda dökkar
skellur. Hægt er að lágmarka það með því að hreinsa viðinn
með viðarolíu og bera utanhúsaolíu yfir strax á eftir.
• Munið að hreinsa viðinn í hvert sinn áður en hann
er olíuborinn.
• Viðurinn er lifandi, þess vegna er nauðsynlegt að herða
húsgögnin reglulega.
• Geymist á þurrum og köldum stað yfir vetrartímann.
• Fyrir gott viðhald mælum við með : Guardian eðalviðarolía og
Guardian tréolíu fyrir garðhúsgögn.

MEÐHÖNDLAÐ GÚMMÍTRÉ
• Gúmmítré eru olíumeðhöndluð í verksmiðju en þarfnast
viðhalds á hverju ári.
• Hægt er að lýsa eða dekkja húsgögnin með því að nota
ólitaða eða litaða olíu.
• Frjókorn og gró munu setjast á yfirborðið og mynda dökkar
skellur, hægt er að lágmarka það með því að hreinsa „tréð“
með viðarolíu og bera utanhúsaolíu strax á eftir.
• Munið að hreinsa flötinn vel í hvert sinn áður en hann
er olíuborinn.
• Tréð er náttúrulegt og mjög viðkvæmt.
• Nauðsynlegt er að herða húsgögnin reglulega.
• Geymist yfir vetrartímann á þurrum og loftræstum stað
t.d. bílskúr, geymslu, bílageymslu.
• Fyrir gott viðhald mælum við með: Guardian ædeltræsrens og
Guardian tréolíu fyrir garðhúsgögn.

GALVANÍSERAÐUR MÁLMUR
• Hreinsið með heitu sápuvatni og mjúkum bursta eða
mjúkum klút.
• Má ekki háþrýstiþvo.
• Ekki má nota hreinsiefni sem innihalda ræstiduft.
• Húsgögn úr galvaníséraðu málmi er hættara við ryðga, þess
vegna mælum við með yfirbreiðslu eða segldúk, húsgögnin
verða að vera þurr áður en yfirbreiðsla er sett yfir.
• Geymist á þurrum og köldum stað yfir vetrartímann.
• Fyrir gott viðhald mælum við með: Guardian steel cleaner.

