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IN- & OUTDOOR FURNITURE

Algemeen

• Stelvoetjes (niet bij alle meubelen)
• Materiaaldikte van min. 4 mm
• Hardhout duurzaamheidsklasse 2
• Verstevigingen tegen vervormen
• Garantie 5 jaar (aflopend)

Accessoires

• BIO Cleaner/Protector
• Sunbrella kussens
• Stapelbare stoelen

Kleuren

Voorraad kleur   RAL 9016.

Bijna alle andere 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.
• Elke soort (hard)hout zal onder invloed van UV-straling, weer en wind grijs kleuren. De uiteindelijke kleur is mede afhankelijk 

van de beginkleur.
• Hout is een natuurproduct dat “werkt” en afhankelijk van temperatuur en vochtgehalte zal het krimpen of uitzetten. Het regel-

matig oliën van het hout zorgt ervoor dat het vochtgehalte stabieler blijft en het “werken” beperkt blijft.

Onderhoud Aluminium

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

• Onderhoudsproducten zijn bij ons verkrijgbaar (pag. 4).

Onderhoud Hardhout

• Elk soort (hard)hout zal onder invloed van Uv-straling, weer en wind grijs kleuren. Het regelmatig reinigen (WOCA exterieur 
cleaner) en oliën (WOCA exterieur olie) van het hout, zorgt ervoor dat het pigment in het hout langer bewaard blijft en het 
verkleuringsproces vertraagd wordt.

        Let op! Gebruik géén hogedrukreiniger en schuurspons.

Productbeschrijving

Aluminium meubelen zijn gemaakt van 4mm Aluminium. Aluminium 
is licht, sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie. 
Nadat het meubel geproduceerd is, wordt deze gepoedercoat met 
een sterk hechtende grondlaag, waarna hij wordt afgewerkt met een 
kras vaste kleurcoating. 
Wij gebruiken enkel gecertificeerd tropisch hardhout, dat legaal is ge-
kapt en duurzaamheidklasse 2 heeft, voor de vervaardiging van onze 
meubelen.

Aluminium meubelen

Specificaties

Belangrijk
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Plaatsing

Plaatsing

Stelvoetje

1. Zorg bij voorkeur voor een vlakke, stevige 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. 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.



Base

Base BenchPlacaColla

Base Bench

3/4

Aluminium meubelen

Borra Aluminium Borra hardhout

Modellen

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

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

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

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.

Sera stoelen


