
	
 FAQ – Patioset 

➢ Gebruik 
o Welke functies biedt de Patioset mij? 

De Patioset bestaat uit verschillende modellen tuinmeubelen die een speciale, functionele 
interpretatie geven aan iedere buitenruimte. Het duurzame, onderhoudsvriendelijke 
Accoya® hout is van hoge kwaliteit. Het luxe design biedt u een stijlvolle, intieme patio in 
uw eigen (buiten)ruimte. 

 
➢ Veiligheid 

o Zijn er veiligheidsrisico’s verbonden aan de Patioset? 
De Patioset heeft net als andere meubelen randen en hoeken, die pijnlijk kunnen zijn 
wanneer hier tegenaan gestoten wordt. Let daarom goed op met kleine kinderen in de 
buurt van de Patioset.  

 
➢ Onderhoud 

o Waar moet ik op letten bij het onderhouden van de Patioset? 
Wij raden aan om de Patioset twee keer per jaar in te sprayen met schoonmaakazijn. Dit 
drie dagen laten intrekken en vervolgens met een spons en water goed schoonmaken. We 
raden het af om de Patioset schoon te maken met een hogedrukreiniger.  

o Hoe belangrijk is het onderhoud aan de Patioset? 
Om de kwaliteit en levensduur van de Patioset optimaal te houden is het van belang om 
de Patioset tweemaal per jaar schoon te maken met schoonmaakazijn voor jarenlang 
plezier. 

 
➢ Weersomstandigheden 

o Tegen welke weersomstandigheden is de Patioset bestand? 
De Patioset is ontworpen voor buiten en is bestand tegen de dagelijkse 
weersomstandigheden, het hout zal echter wel verweren. Wanneer de set buiten staat kan 
de set onder invloed van UV vergrijzen, dit heeft ook invloed op de gebeitste varianten. De 
Patioset is gemaakt van Accoya® hout en is licht van gewicht. Gebruik de 
bevestigingsbeugels bij de Patio High Back om de tuinbank extra te bevestigen om te 
voorkomen dat hij omwaait. Ook bij de andere modellen van de set is het verstandig om 
bij storm de meubels te verzwaren of binnen te zetten. 

 
➢ Materiaal 

o Uit welke materialen bestaat de Patioset? 
Duurzaam, onderhoudsvriendelijk Accoya® hout. 

o Hoe zwaar is de Patioset? 
De Patioset is er in verschillende uitvoeringen met verschillende gewichten: 
De Patio High Back 2-3 seater weegt 54kg. 
De Patiobench 2-3 seater weegt 18kg. 
De Patiobench 4-5 seater weegt 25kg. 
De Patio Easy Chair weegt 10kg. 
De Patio Side Table weegt 5 kg. 

o Is de Patioset gemakkelijk te verplaatsen? 
Door het design is het de Patioset gemakkelijk te tillen. Wij raden aan om de Patio High 
Back en de patiobenches met meer dan één persoon te dragen. De Patio Easy Chair en 
Side Table zijn door één persoon eenvoudig te verplaatsen. Het is wel belangrijk dat 
wanneer de Patioset verplaatst wordt, hij niet opgetild wordt aan één enkele lat. Zeker bij 
de zwaardere Patiosets zou dit de verbinding van deze lat kunnen beschadigen.  

 
➢ Verpakking 

o Hoe wordt de Patioset verpakt? 
De Patioset wordt verpakt in een flatpack doos. 

o Welke verpakkingsmaterialen worden hierin gebruikt? 
Karton. 


