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Gratulerer med ditt kjøp av
hagemøbler fra InGarden!

Innhold

I denne brosjyren vil du finne tips og instrukser om
vedlikehold av dine nye hagemøbler.

Side 6-7 Vedlikehold og materialer

Følger du veiledningen vil disse rådene forlenge
levetiden til møblene. Har du andre spørsmål som
ikke dekkes her kan du ta kontakt med oss via
www.netthandelen.no. Les mer om Ingarden på
www.facebook.com/Ingarden.no

Side 9 Kunsttre

Lykke til og nyt sommeren med dine nye møbler!

Side 13 Bambus

Side 4-5 Generell informasjon
Side 8 Tre
Side 10 Kunstrotting
Side 11 Puter
Side 12 Glass
Side 14 Aluminium
Side 15 Vårt utvalg

Generell informasjon
Vær varsom når du pakker ut møblene og fjerner
emballasjen slik at møblene ikke får skader.
Bruk av skarpe gjenstander anbefales derfor ikke.
Les monteringsveiledningen og kontroller at alle
delene følger med før du begynner monteringen.
Om det skulle mangle deler må du melde fra snarest
mulig til oss. Logg deg inn på Netthandelen.no og
registrer en kundehenvendelse via «Support» inne
på «Min side», så vil du få hjelp med dette.
Under selve monteringen er det viktig at skruene
festes med kun et par omdreininger – ikke stram de
helt igjen før alle skruene er satt på plass. Sørg for
å etterstramme skruene helt til sist når møblene er
ferdig montert.
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Gjennom sesongen vil møblene bli utsatt for
skiftende værforhold. Vi anbefaler derfor å bruke
overtrekk for å beskytte dine møbler og forlenge
levetiden. Om vinteren bør møblene behandles
og lagres innendørs på grunn av tørr luft og kulde.
Dersom møblene ikke kan settes inn må de i det
minste stå lagret tørt. Kuldegrader påvirker en del
plast- og kunstrotting og kan gjøre møblene skjørere.
Det er viktig å være forsiktig når møblene stues bort
slik at de ikke blir utsatt for ekstra påkjenninger eller
belastninger.
Hagemøblene er ment til å vare lenge, så du kan
være betrygget med fem års reklamasjonsrett dersom
det skulle være noe galt med produktet. Dette dekker
produksjonsfeil og mangler på møblene.

Følgende dekkes ikke av
reklamasjon:
• Normal slitasje
• Ekstra slitasje grunnet
manglende vedlikehold
• Skader forårsaket av vær og vind
• Skader grunnet brukerfeil
• Feilaktig montering eller
selvpåførteskader
Husk at du har selv ansvaret for
hvor godt hagemøblene vil holde
seg over tid.
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Vedlikehold og materialer
Hagemøbler fra Ingarden er designet for å tåle
store temperatursvingninger og værendringer.
Allikevel behøver møblene noe vedlikehold ettersom
ethvert materiale vil bli slitt over tid.

Vask og rengjøring av møblene bør utføres
regelmessig i løpet av sesongen, spesielt når de
settes fram og når de skal vinterlagres. Vask møblene
oftere dersom forholdene krever det.

Vi anbefaler at hagemøblene rengjøres regelmessig.
Skitt, smuss og annen forurensning samler seg på
overflaten og vil bryte ned materialet over tid.
Rengjøring med vann og mild såpe vil være nok i de
fleste tilfeller mens passende rengjøringsmidler bør
brukes til spesifikke materialer, som for eksempel
kunsttre eller glass. Høytrykkspyler anbefales ikke.

Før lagring er det viktig at møblene behandles for å
bevare de best mulig i tørr vinterluft.
Hvordan du behandler dine møbler avhenger
av materialene som de består av siden de vil ha
forskjellige egenskaper, styrker og svakheter. For
eksempel, et materiale som skal tåle å stå i solen og
motvirke falming kan likevel bli svekket av UV-stråler.
Selv om dine hagemøbler er laget for utendørs bruk
så vil all materiale risikere å bli slitt eller svekket av
tid og vekslende værforhold. Derfor er vedlikehold
ditt beste verktøy for å bevare dine møbler.
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Les videre for spesifikk informasjon om de forskjellige
materialtypene.
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Tre

Kunsttre

Tremøblene til Ingarden benytter edelgran.
Selv om plankene er døde ansees tre å være et
levende materiale siden det vokser fritt og ikke er
syntetisk fremstilt. Siden materialet ikke lenger mottar
næring og er sårbar for vær og vind, behøver det
beskyttelse. Regelmessig rengjøring og påføring
av olje eller beis er derfor nødvendig for å forlenge
holdbarheten til møblene. Når møblene ikke er i bruk
anbefaler vi at de dekkes til med møbeltrekk med
rikelig ventilasjon. Om vinteren bør de behandles før
de lagres innendørs der det er tørt og ventilert.

En del hagemøbler bruker materiale som imiterer tre
til bordplaten og blant disse finnes det forskjellige
typer. Selv om kunsttre består av syntetiske
materialer behøver det allikevel å bli tatt vare på
og vedlikeholdt for best resultat. Ved vedlikehold
av kunsttre bør du bruke egnede produkter siden
alminnelige rengjøringsmidler kan ha høy syrlighet
og forårsake skade eller slitasje. Bruk klut eller svamp
til å vaske overflaten med og skyll av med rent vann
til slutt. Eksempel på egnede produkter er Eden
Polywood Cleaner til rengjøring og Eden Polywood
Protector for behandling av kunsttre. Disse typer
produkter får du kjøpt hos diverse møbelforretninger.
Vær varsom med å sette glass eller andre gjenstander
på bordet som kan reflektere eller forsterke lys og
varme fra solen på kunsttreet. Fokusert sollys kan
skape brennmerker på bordoverflaten.
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Kunstrotting

Puter

Kunstrotting er navnet for møbler som har et
syntetisk materiale flettet over en ramme.

Det følger med puter til de fleste hagemøblene
fra Ingarden. Putetrekkene består av polyester og
er motstandsdyktige mot falming, men som med
alle tekstiler vil UV-stråling påvirke fargen over tid.
Putene bør derfor settes bort eller dekkes til når de
ikke er i bruk.

Typen rotting kan variere, men de deler følgende
fellestrekk:
• Rotting av polyetylen
• Aluminiumsramme
• Herdet glass på modeller med glassplate
• Krever lite eller ingen montering
• UV-behandlet, værbestandig og miljøvennlig
Når du vasker kunstrotting holder det oftest å bruke
hageslangen, men de samme forholdsreglene
gjelder for kunstrotting som med kunsttre. Bruk av
alminnelige rengjøringsmidler kan ha høy syrlighet
og forårsake skade eller slitasje. Kald luft om
vinteren kan gjøre kunstrottingen sprø og møblene
bør derfor behandles og lagres innendørs der det er
tørt og ventilert.
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Olefin er et syntetisk materiale som tåler mer
solskinn, er smussavvisende og har en bedre
fargebestandighet enn polyester. Putetrekk av olefin
følger med på utvalgte toppmodeller. Merk at selv
disse putene vil bli påvirket av UV-stråling over tid
og bør også beskyttes.
De fleste putetrekkene er avtakbare og kan vaskes
i maskin på 30 grader. Glidelåsene bør være lukket
igjen under vask. I løpet av sesongen bør putene
rengjøres minst like ofte som møblene. Om vinteren
må putene lagres innendørs der det er tørt og
ventilert.
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Glass

Bambus

Alle hagemøblene fra Ingarden med glassplate
bruker herdet glass. Det betyr at glasset tåler mer
enn uherdet glass, men harde støt eller slag kan
fortsatt skade eller knuse glassplaten. I sjeldne
tilfeller kan herdet glass sprekke om det blir utsatt
for store temperatursvingninger. Vær varsom med
å sette varme gjenstander direkte på glassplaten,
spesielt under kjølige forhold.

Bambus er et solid og fleksibelt materiale som
samtidig veier lite og er bærekraftig og miljøvennlig.
For at dine bambusmøbler skal holde seg fine i lang
tid gjelder de samme forholdsreglene her som med
hagemøbler forøvrig.

Sur nedbør, pollen og annen smuss vil kunne bryte
ned glasset og skape flekker eller merker som er
vanskelige å fjerne. Rengjør derfor glassplaten
regelmessig og bruk rengjøringsmiddel for glass
når du gjør dette.
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Rengjør bambusen regelmessig med vann og mild
såpe. Fra tid til annen bør du påføre et lag med
olje for at bambusen skal holde seg best mulig,
og spesielt før møblene lagres for vinteren. Olje
beregnet til bambus egner seg best, men du kan
også bruke linolje for et godt resultat. Bambus må
lagres innendørs der det er tørt og ventilert.
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Aluminium
Våre aluminiums møbler er vedlikeholdsfrie og
rustfrie. Vær allikevel varsom ved utpakking for å
unngå skraper eller riper. Aluminiums møbler har
ofte dreneringshull på undersiden. Det er viktig at
møblene oppbevares innendørs om vinteren og
med nevnte dreneringshull i riktig retning.
Gjøres ikke dette kan det oppstå frostskader og
sprekker i metallet. Vaskes med mildt såpevann.

Sjekk ut vårt enorme utvalg
av hytter, boder og drivhus.
InGarden er en kjent merkevare som leverer alt av
nye og inspirerende trender til din hage. Vi har et
enormt og et av Norges beste utvalg av hagemøbler,
solskjerming, levegger, markiser og varmelamper.
Samt et fantastisk utvalg av boder, hytter og drivhus.
Alt for å gi deg et rikt og inspirerende utemiljø.
Gjør et godt Kjøp – Høy Kvalitet og Komfort.
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www.facebook.com/Ingarden.no

