
TILLA CAFEBORD

Privat brug
Læs hele manualen i sin helhed før samling og brug af produktet. Følg manualen nøje, og opbevar den
til senere brug.

Vedligeholdelse:
For at holde produktet pænt bør det rengøres med en let fugtet klud regelmæssigt. Anvend kun vand
eller et mildt vaskemiddel. Tørres af med en ren klud.
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TillykkemedDeres nyehavebord, somvihåberDevil blive glad for imange år fremover!

Vedligeholdelse af havebord med keramisk bordplade

Keramik er et materiale, som er fremstillet af hundrede procent naturlige komponenter& matcher nutidens moderne
indretning i haven og terrassen. Bordpladen er fremstilleti keramik, som er bearbejdet ved høj varme og skåret i en
passende størrelse. Herefter bliver sider og overflader bearbejdet.

Keramiske bordplader er modstandsdygtige overfor lette ridser, ligesom de er lettere varmefaste og ikke opsuger væsker.
Keramiske bordplader, er yderst velegnede i hjem med småbørn og kæledyr, eftersom de er nemme at rengøre og med
minimal pleje bevarer deres skønhed i mange år.

Rengøring

Vi anbefaler til daglig rengøring at anvende en fugtig klud, varmt vand og ved behov et PH-neutralt eller let basisk (pH 8-
10) rengøringsmiddel. Til rengøring af et keramisk bord bør ikke anvendesbasiske (PH under 7) eller rengøringsmidler,
som indeholder blegemidler.

Undgåelse og fjernelse af pletter

Undgå, at kemikalier og ætsende stoffer kommer på bordpladen.

Det er vigtigt, at bordet omgående bliver rengjort, såfremt der bliver spildtsyre- fedt- eller farveholdige produkter;
herunder rødvin, juice, citron, fedt eller lign.på bordet. I modsat fald kan der opstå pletter og skjolder som ikke dækkes af
garantien.Til rengøring bruges en fugtig klud, vand og rengøringsmiddel.

Undgåelse af varmeskader og ridser

Borde fremstillet af keramisk materiale er let varmefaste. Vi anbefaler bordskåner til varme genstande for ikke at
beskadige overfladen.

Keramisk materiale er modstandsdygtigt mod lette skrammer, men vi anbefaler brugen af bordskåner og skærebræt.
Undgå at tabe tunge genstande samt beskytbordpladen mod direkte slag.

Langtidsvedligeholdelse

Keramiske bordpladerbehøver ikke vedligeholdelse, men man kan med fordel pleje bordpladen med Borups/ Trip Trap´s
stenolie for at bevare den flotte glød. Spørg i Deres lokale byggemarked.

Keramiske bordplader kan patinere over tid, ved daglig brug, solen og almindeligt slid, men dette vil kun gøre bordpladen
endnu smukkere med et unikt udseende.

Opbevaring

Hvis møblet står under træer eller i kystnært område, anbefales altid et overtræk, når møblet ikke er i brug. Husk også at
rengøre bordet inden det stilles væk for vinteren. Vinter opbevaring skal være under tag og frostfrit. Vær sikker på at
møblerne er tørre inden de stilles til ind til vinter opbevaring.
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Bauhaus Denmark A/S

ANELYSTPARKEN 16
DK-8381 Tilst
DENMARK
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