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IN- & OUTDOOR FURNITURE

Algemeen

• Voetjes
• Materiaaldikte van 3 mm
• Afwateringsgaten 
• Verstevigingen tegen vervormen
• Garantie 5 jaar (aflopend)

Pluspunten

• Volledig afgemonteerd geleverd
• Sterk en duurzaam materiaal
• Licht van gewicht
• Bestand tegen corrosie
• Krasvaste toplaag
• Bijna alle RAL kleuren mogelijk
• BIO cleaner bij ons verkrijgbaar

Kleuren

Voorraad kleuren  RAL 7021,  RAL 9016.

Andere standaard RAL kleuren zijn mo-
gelijk (hiervoor worden opstartkosten 
gerekend). 

Aandachtspunten

• Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd.
• Boren/slijpen in het materiaal is niet toegestaan, hierdoor kan er vocht onder de coating trekken, waardoor deze loslaat.

Onderhoud

• Jaarlijks reinigen door vuil van de kist te spuiten met schoon leidingwater en nabehandelen met een reinigingsmiddel.  
Let op! Gebruik géén hogedrukreiniger en schuurspons.

• Onderhoudsproduct zijn bij ons verkrijgbaar (pag. 3).

Productbeschrijving

Opbergkisten zijn eigenlijk onmisbaar op een terras. Het speelgoed 
van de kinderen, de tuinkussens, klein tuingereedschap e.d. kan 
droog, veilig en snel opgeborgen worden. Daarnaast zijn onze tuin-
kisten prachtig vormgegeven en kunnen in kleur worden uitgevoerd 
zodat deze prachtig combineren met de andere tuinmeubels. 
Gemaakt van sterk en onderhoudsarm Aluminium met een materi-
aaldikte van 3mm. Minimaal een maal per jaar met onze speciale BIO 
cleaner behandelen. 
Openen en sluiten is erg eenvoudig door de sterke deksel constructie 
met een afgestemde gasveer. Met het geïntegreerde slot kunt u veilig 
uw spullen buiten opbergen, sleutel wordt meegeleverd.   

Opbergkisten Aluminium

Specificaties

Belangrijk
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Plaatsing

Plaatsing

Gasveer

Slot

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) onder-
grond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kun-
nen er spanningen in het product ontstaan die kun-
nen resulteren in schade aan het product.

2. Verstevigingsribben in opbergkisten zijn essenti-
eel voor de constructie en vormvastheid van de kist. 
Er mogen hier nooit wijzigingen in aangebracht wor-
den.

3. Zorg altijd voor voldoende ademruimte (minimaal 
1 cm) rondom de kisten om vochtopsluiting te voor-
komen.

4. One To Sit opbergkisten zijn altijd voorzien van 2 
gasveren die er voor zorgen dat de kisten moeiteloos 
openen en gecontroleerd sluiten. Deze gasveren zijn 
speciaal afgesteld voor de specifieke opbergkist en 
mogen nooit uitgewisseld worden.

5. Naast de gasveren zijn alle opbergkisten uitge-
voerd met een slot. Zo kunnen de waardevolle spul-
len altijd veilig worden opgeborgen.
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Opbergkisten

Opbergkist STB120 Opbergkist STB160 Opbergkist STB200

Modellen

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.onetosit.com

Accessoires

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. 
Kijk op www.onetosit.com voor een volledig overzicht van onze accessoires.

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een 
optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel.
Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.

Cleaner & Protector


