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Nadat het meubel geproduceerd is, wordt deze gepoedercoat met een sterk 
hechtende grondlaag. Daarna wordt hij afgewerkt met een krasvaste kleurcoating. 
Deze kleurcoating is in een aantal standaard RAL kleuren beschikbaar. 

Materiaal aluminium  - 5 jaar garantie.  
 - Krasvaste toplaag.
 - Verstevigd tegen vervorming. 
 - Aluminium tuinmeubilair is slijtvast, bestand tegen corrosie en duurzaam.
 - Materiaaldikte van het aluminium is 4 mm. 
 - Professionele onderhoudsmiddelen bij ons verkrijgbaar. 

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

SPECIFICATIES

 - Producten dienen na ontvangst direct uitgepakt te worden, zodat het eventuele 
vocht tussen de verpakking en het product niet opgesloten zit. Dit kan moeilijk te 
verwijderen vlekken veroorzaken. 

 - De garantie vervalt wanneer je gaat boren of slijpen op een manier die niet is 
voorgeschreven. 

 - Bij buitengebruik minimaal halfjaarlijks reinigen. Spuit hierbij de meubelen eerst 
in met onze ADEZZ BIO cleaner/protector reinigingsmiddel. Dit zorgt ervoor dat 
het vuil uit de poriën trekt. Spoel daarna de meubelen schoon met leidingwater. 
Behandel als laatste nogmaals de meubelen met onze ADEZZ BIO cleaner/
protector voor een ideale bescherming tegen het vuil. 

 - Gebruik voor het reinigen van ons tuinmeubilair géén hogedrukreiniger en/of 
schuurspons. Dit tast de coating aan. 

2-LAAGS 

POEDERCOATING

ALUMINIUM

RAL-KLEUREN
Standaard RAL-kleur is RAL 9016. Kijk voor alle overige beschikbare RAL-kleuren op 
onze website. Voor deze overige kleuren worden opstartkosten berekend. 
Let op! Kleuren kunnen afwijken van de afbeelding.

RAL 9016



4/7WWW.ADEZZ.COM

Plaatsing
1. Zorg bij voorkeur voor een vlakke, stevige ondergrond. Indien dit niet 

zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan 

die kunnen resulteren in schade aan het product.

2. Verdraai de stoelvoetjes zodanig dat de tafel en bankjes waterpas staan.

3. Verstevigingen in producten zijn essentieel voor de constructie en 

vormvastheid en mogen nooit aangepast worden.

4. Zorg altijd voor voldoende ademruimte (minimaal 1 cm) rondom de 

producten om vochtopsluiting te voorkomen.

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

BORRA

BASE BENCH BASE BENCH

BASE

COLLA

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

CLEANER & 
PROTECTOR

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.

SERA STOELEN

Onze stijlvolle kunststof Sera 
stoelen zijn een prachtige 
toevoeging bij de strakke
aluminium tuintafels. De stoelen 
zijn stapelbaar en te bestellen in 
vier verschillende kleuren.

Bestel een kussen met 
prachtige hoogwaardige 
Sunbrella stof bij de Base bench
voor een verhoogd zitcomfort 
en warme uitstraling. Sunbrella 
stof is van hoge kwaliteit en 
speciaal ontwikkeld om buiten 
gebruikt te worden en is te 
bestellen in zes verschillende 
kleuren.

SUNBRELLA KUSSENS



Het buiten zijn heeft de afgelopen jaren een flinke vlucht genomen en wordt 
een steeds belangrijker onderdeel van onze dagbesteding. Onder onze merken 
ADEZZ, FORNO en FURNS bieden wij een zeer uiteenlopend assortiment aan. Dit 
verrijkt gegarandeerd jouw buitenbeleving. Met onze producten creëren wij een 
sfeer waarin jij optimaal van je tuin kan genieten. 

Zo kan je eindeloos onze verschillende merken met elkaar combineren. Wij 
gebruiken hiervoor dezelfde materialen, afwerkingen en stijlen, zodat de 
producten met elkaar matchen. Dit voor een langdurige, stijlvolle inrichting van de 
tuin: van kantopsluiting tot exclusieve meubels en van stoere haarden tot chique 
watertafels. 

Wij ontwerpen en produceren al onze producten zelf. Hierdoor staan wij altijd in 
voor de topkwaliteit die jij van ons gewend bent. Dit tegen de scherpst mogelijke 
prijs. Alle producten worden in Europa en met de grootste zorg vervaardig. Zo zijn 
wij er zeker van dat onze producten ook aan onze standaarden voldoen. 
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