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JATI&KEBON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ,KARBANTARTÁS, GARANCIA

Cégünk által biztosított garancia kizárólag a  rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekre terjed ki.  Kizárólag
otthoni, normál használat esetén érvényesek – idegenforgalomban, vendéglátásban vagy más hasonló  területen
történő használat esetén nem érvényes.  Kérjük, minden esetben kövesse a használati útmutatóban foglaltakat
illetve a karbantartási és tisztítási utasításokat.

TEAKFA

A teakfa egyértelműen a legalkalmasabb faanyag kültéri bútorok előállításához. Cégünk, a Jati & Kebon kizárólag
gondosan válogatott faanyagot használ, így garantálhatjuk bútoraink kiemelkedő minőségét és hosszú
élettartamát.

Származási hely

Teak – avagy lantin nevén Tectona Grandis – eredetileg az úgy
nevezett „arany háromszög” hegyeiben őshonos – ez Burma, Laos
és Thaiföld határán található terület. A teakfa Indonéziában nem
őshonos növény.* Holland hajósok az angoloktól lopott teakfa
magokat ültették el Indonéziában. A teakfa tökéletes
hajóalapanyagnak bizonyult. Napjaink történészei szerint a teakfa
hajóépítésre való használata nagyban elősegítette a hollandok
tengeri dominanciájának kialakulását a 17. és 18. században. A
teakfa az egyik legtartósabb fafajta, ezt teszi tökéletes kerti bútor
alapanyaggá.

*Teakfa nem él meg a trópusi indonéz esőerdőkben, emiatt azok a nézetek, mely szerint a teakfa bútor gyártása és
megvásárlása hozzájárul az indonéz esőerdők kiirtásához, teljes mértékben hamis. A teakfa kizárólag
ültetvényeken és a lakosok kertjében él meg, akik extra jövedelemhez jutnak a faanyag eladásából.

Első osztályú minőség

Ahhoz, hogy a teakfa dacolva a gravitációval a gyökereitől egészen
a lombkoronája utolsó leveléig tudja szállítani a vizet és az értékes
tápanyagokat, a fatörzs rostjainak rendkívül erősnek kell lenniük.

Emiatt lehetséges az, hogy a fatörzs belseje keményebb és
erősebb, mint a külseje. A kéreg és a külső részek szállítják vissza
a levektől a fotoszintézis által előállított szőlőcukrot a gyökerekig. A
magas szőlőcukor tartalom miatt nedves környezetben a fakéreg
könnyen penészedésnek indulhat. Emiatt kizárólag a fatörzs belső
része használható bútorok készítéséhez.

A kiemelkedő minőségű, „A” besorolási osztályú teakfa a fatörzs legbelső része, mely mindössze a teljes faanyag
30-40%-át teszi ki. Nem engedjük, hogy a fákat túl fiatalon vágják ki, és a gyengébb minőségű teakfaanyagokkal
ellentétben, az „A” besorolási osztályú teakfa kinézete egységes, csomóktól, elszíneződésektől és
egyenetlenségektől mentes.
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Tisztítás és karbantartás

Habár a faanyag nedvességtartalma rendkívül alacsony (10% alatt), előfordulhat, hogy apróbb elmozdulások
jönnek létre, mivel a fa természetes anyag – még ha ki mértékben is, de duzzad és zsugorodik.

A teakfában található természetes vegyületeknek köszönhetően ez a keményfa sokkal több előnnyel bír, mint a
többi faanyag, ezáltal valóban páratlanul tökéletes kültéri bútor alapanyag.

A teakfában található természetes olajok és kaucsuk segítenek megvédeni a faanyagot a kártevőktől, a nedvesség
beszívása majd elpárologtatása által létrejövő duzzadástól és zsugorodástól, továbbá az UV sugárzástól, és
segítenek abban, hogy a bútor természetes módon szép maradjon hosszú éveken keresztül.

Az új teakfa bútorok színe aranybarna. Idővel, ahogy a bútor ki van
téve az időjárás viszontagságainak, színe mélyebbé válik, és
ezüstös-szürke árnyalatot vesz fel, mely megkülönbözteti az új
faanyagot a kültéri hatásoknak kitett, érett teakfától. A folyamat
végbemenetelét nagyban befolyásolják a környezeti tényezők.
Amennyiben a teakfa bútor nem kapja meg a megfelelő kezelést és
figyelmet, az ezüstszürke árnyalat sötétszürkébe, majd
zöldesszürkébe fordul.

Az eredeti aranybarna szín megtartásához használjon vízalapú, nem olajos bútorápolót. Továbbá vigyen fel
kifejezetten teakfa ápolásához kifejlesztett védőréteget, mely víz- és folttaszító felületet képez a bútoron, továbbá
segít a szürkés teak árnyalat megtartásában.

Ne használjon durva sörtéjű kefét a teakfa bútor tisztításához. Ne használjon dörzsölő felületű szivacsot, drótkefét
vagy súroló hatású tisztítószert, mivel azok felsérthetik a teakfa felületét és érdessé tehetik azt. Ez nem csak
esztétikai problémát okoz, de a szennyeződések is könnyebben megtapadnak a bútor felületén.

Ne használjon olajos bútorápolókat sem. A teakfában található olajok természetes módon védik az anyagot,
melyek a belsőbb rétegekből a felszínre kerülve tulajdonképpen vízállóvá teszik a bútor felületét. A teakfa
beolajozása nem akadályozza meg a faanyag szürkülését, érését, de elősegíti a penész kialakulását.

Cégünk, a Jati & Kebon vízalapú, oldószermentes bútorápolók használatát javasolja. További információkért
keresse fel Jati & Kebon kereskedőjét, aki örömmel válaszol a bútor ápolásával kapcsolatos kérdéseire.
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ALUMÍNIUM

Pillekönnyű, mégis erős és strapabíró

Az alumínium háromszor könnyebb, mint a vas, de teherbírása
vetekszik az acéllal. Az alumínium kisebb sűrűséggel rendelkezik,
mint a kültéri bútorgyártásban általánosan alkalmazott fémek
többsége, így súlya mindössze harmada a vasnak vagy az acélnak.

Az alumínium reakcióba lép a levegőben lévő oxigén molekulákkal,
így egy oxidált védőréteg alakul ki az alumínium bútorok felületén,
mely megvédi azt a korróziótól. Gyakorlatban ez annyit jelent, hogy
sokkal kevesebb törődést és karbantartást igényelnek ezek a
bútorok, mint a más fémből készült termékek.

Az alumínium környezetbarát alapanyag, mivel egyszerűen újrahasznosítható. Az újrahasznosítási folyamat során
felhasznált energia mindössze 5 százaléka az előállításához energiának. Emiatt az eddig gyártott alumínium
termékek 75 százaléka még mindig használatban van – eredeti vagy újrafelhasznált állapotában.

Végtelen tervezési és kivitelezési lehetőségek

Az alumínium flexibilis, könnyen alakítható, ezáltal ideális
alapanyaga a szemet gyönyörködtető és egyedi formavilágú
bútorainknak.

Alumínium bútorainkat gyakran kombináljuk más anyagokkal, így
még egyedibb és kifinomultabb design létrehozására vagyunk
képesek. Az alumínium teakfával kombinálva egyedi, szofisztikált és
meglepő designt eredményez.

Az időjárásálló szintetikus textilszövet csak még könnyedebbé
varázsolja a bútorokat, miközben garantálja azok kiemelkedő kényelmét. Az alumínium vázzal rendelkező
asztalaink különböző alapanyagú asztallapokkal rendelhetőek – az edzett üvegtől a kerámiáig.

Tisztítás és karbantartás

Ne aggódjon, az alumínium bútorok rendkívül kevés törődést és
karbantartást igényelnek. A porszórt alumínium felületek tisztítása
rendkívül egyszerű: törölje át tiszta vizes ruhával vagy enyhén
szappanos, mosogatószeres vízzel és már készen is van. Törölje át
a nedves felületet egy száraz ruhával is, így elkerülheti a
vízcseppek által okozott foltok megjelenését.

Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy eszközöket (pl.:
dörzsszivacs), mivel ezek károsíthatják a porszórt felületeket.
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KERÁMIA

Vízálló kerti asztal, melyet egész évben nyugodtan használhat. A kerámia
asztallapok megszólalásig hasonlítanak a márvány felületű asztalokhoz, de
karbantartásuk lényegesen egyszerűbb.A kerámia asztallapok légiesen
vékonyak és hihetetlen teherbírással rendelkeznek, így mind kisebb, mind
pedig nagyobb asztalok számára ideális megoldást jelentenek. A gyönyörű,
matt kinézet kiemelkedő teherbírással párosul.

Kevesebb karbantartás, több szabadidő

A modern mérnöki munkának köszönhetően a kerámia asztallapok a márvány időtálló szépségét nyújtják,
karbantartásuk viszont lényegesen egyszerűbb.

A gyártási folyamat során a nyersanyagokból megformázzuk az asztallapot, nagy nyomáson összepréseljük, majd
körülbelül 1300 °C hőmérsékleten kiégetjük. Végül nagy pontosságú vízsugaras vágó rendszerrel finomítjuk és
lekerekítjük az éleket.

● UV sugárzás álló
● Időjárásálló
● Kellemes tapintású, makulátlan felület
● Higiénikus
● Letisztult vonalvezetés
● Tökéletes színtartás

Tisztítás és karbantartás

A kerámia asztalok karbantartása rendkívül egyszerű és gyors. A felület nem
szívja magába a szennyeződéseket és nem színeződik el, egy mozdulattal
letörölhető róla minden folt, így rendkívül higiénikus. Bármilyen étel vagy ital
könnyedén eltávolítható egy puha, nedves törlőruha segítségével. Ne
használjon erős vegyszert vagy súroló hatású tisztítószert a kerámia
asztallap tisztításához. Mindent összevetve a kerámia az egyik legtartósabb
anyag, amiből asztallap készülhet.

Az asztallap tisztításához egyszerűen használjon nedves törlőruhát és
enyhén mosogatószeres vizet. A takarításra és karbantartásra szánt időt
pedig töltse inkább pihenéssel.
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HPL

Nagyszerű alkotóelemekből álló egyedi kompozit anyag, tartós és strapabíró asztallapok

A Jati & Kebon által használt HPL anyagok ötvözik magukban a Nero és Grigio gránitok szépségét a kompozit
anyagok tartósságával.

A HPL ideális alapanyag kültéri bútorokhoz.

● Szemet gyönyörködtető minták és árnyalatok
● Időjárásálló kültéri asztallapok
● Nedvességálló, vízálló, penészálló
● Antibakteriális, egyszerűen tisztítható, UV sugárzás álló
● Hőálló (DIN EN 438 szabvány)
● Hihetetlenül tartós, páratlanul karc- és ütésálló
● Nagyszerű ár/érték arány

Nyomás alatt

Különböző alkotóelemek lenyűgöző kombinációja, tökéletes kültéri
használatra

HPL jelentése High Pressure Laminate azaz nagy nyomású
laminálás. Farost magra két felső réteg kerül, melyet magas
nyomáson és hőmérsékleten laminálunk.

A HPL anyag több, mint 60-70 százaléka papír, a fennmaradó 30-40
százalék pedig különféle gyanták – természetes és műgyanták –
kombinációja. Ezek az alapanyagok nagy nyomás hatására
szétbonthatatlan kémiai kötéseket hoznak létre, mely által egy
stabil, nem reaktív anyag jön létre, melynek tulajdonságai sokkal
előnyösebbek, mint a különálló alapanyagok jellemzői.

A HPL-ből kőkemény és tartós asztallapokat készítünk, melyek ellenállnak a nedvességnek és az UV sugárzásnak
is, így tökéletes kültéri bútor alapanyagnak bizonyultak.

Tisztítás és karbantartás

Kell ezeket az anyagokat egyáltalán karbantartani?

A HPL felületeket egyszerűen törölje le egy nedves törlőruhával
vagy szivaccsal. Makacs szennyeződések esetén használjon
enyhén szappanos, mosogatószeres vagy fehérítőt nem tartalmazó
általános tisztítószeres vizet. Az ammónia és/vagy ecet alapú
üvegtisztítók a legjobbak a zsírral szennyezett felületek tisztítására.

Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy eszközöket (pl.:
dörzsszivacs), mivel ezek visszafordíthatatlan károkat okozhatnak a
laminált felületeken. A dörzsölés hatására a HPL felületek mattá,
fakóvá válhatnak és a felületi egyenetlenségek miatt jobban
megragadnak a szennyeződések is.
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FONOTT KÖTÉL

A legkiemelkedőbb minőségű olasz poliolefin fonott kötél

A 100%-ban biztonságos, az emberi egészségre káros
anyagokat nem tartalmazó olasz poliolefin szál két féle
kivitelben készül. Mind a 3,5 mm átmérőjű kör metszetű, mind
pedig az 14 mm vastag lapos fonott kötél egyaránt tökéletes
megoldás beltéri és kültéri bútorok készítéséhez.

A poliolefinből készült kötél teljesen egyedülálló, hiszen nincs
még egy olyan természetes vagy mű alapanyag, mely
tökéletesen ellenálló lenne a gombákkal, penésszel,
baktériumokkal, napsütéssel, nedvességgel, klórral, foltokkal
és izzadtsággal szemben is. Hihetetlenül könnyű, mosható,
környezetbarát és teljes mértékben újrahasznosítható.

Tisztítás és karbantartás

Poliolefin fonott köteleinket úgy készítjük, hogy minden időjárási körülmény között helytálljanak.

A poliolefin fonott kötelek tisztítása és karbantartása rendkívül egyszerű. Ezeket a bútorokat nyugodtan kint
hagyhatja a kertben vagy a teraszán egész évben.

OLEFIN KÖTÖTT PÁRNÁK

100% olefin fonal, puha hab töltőanyaggal – pihe-puha párnák a páratlan kényelemért

Jati & Kebon kötött párnák anyaga: puha hab, szemet gyönyörködtető fonalba csomagolva.

Kötött párnáink szövete 100% olefin fonalból készülnek, melyet prémium
minőségű festékkel színezünk. Az extra kényelem és a pihe-puha érzet
érdekében a párnákat gyorsan száradó hab anyaggal töltjük meg. Így kerti
bútora nem csak puha és kényelmes lesz, de a párnák hívogató, elegáns
és légies kinézetet is kölcsönöznek bútorainak.

A külső és belső anyagok összhangja teszi ezeket a párnákat páratlanul
kényelmessé és tökéletessé egy kis relaxálásra és napozásra.

Minden időjárási körülmények között helytáll

Nincs olyan, hogy rossz idő a Jati & Kebon kötött párnák számára. Az olefin kötött párnák ellenállnak a hosszú
ideig tartó tűző napnak, erős szélnek, esőnek, magas páratartalomnak. Hihetetlenül tartós és strapabíró.

A párnák képesek ellenállni 1500 órányi folyamatos UV sugárzás okozta szövetkárosodásnak és fakulásnak. A
gyártási folyamat során ultraibolya sugárzás blokkoló anyagot viszünk fel a fonalak felületére, mely megvédi a
szövet polimer magját az UV sugárzás káros hatásaitól.

Tudta, hogy szöveteink színezéséhez használt festék teljes mértékben környezetbarát? Egy egyszerű, de annál
nagyszerűbb módszert alkalmazunk, mely során a festéket a fonál alapanyagához adjuk hozzá, így annak nem
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csak a felületét festjük meg, hanem a fonál teljes egészét. Nem alkalmazunk oldott festéket vagy színező áztatást,
így nincs festékkel szennyezett víz sem. Mi így harcolunk a víz- és légszennyezés ellen.

Tisztítás és karbantartás

A gondos gyártási folyamat során a kötött párnák szövetét speciális
kezelésnek vetjük alá, mely által nagyban csökkentjük az anyag folt
és nedvességfelszívó képességét. Így párnái sokáig tiszták, szépek
és újak maradnak.

Mindemellett tudjuk, hogy balesetek bármikor előfordulhatnak.
Amennyiben ez megtörtént, kézzel, kefével vagy egy lapáttal
távolítsa el a darabos szennyeződést a felületről, majd porszívózza
ki az érintett párnát. A tisztításhoz használhat semleges univerzális
tisztítószert (beleértve a száraz habot is). Minden tisztítás után
javasoljuk, hogy lehetőség szerint használjon vizes kárpittisztító készüléket, hogy maradéktalanul eltávolítson
minden tisztítószert és a nedves felületek határánál ne alakuljon ki sötétebb árnyalatú sáv.

EXTERIA SZÖVETEK

Minőségi belga kézműves szövetek, melyek mostantól kinti életterében is helyet kaphatnak.

Ismerje meg az Exteria szöveteket

Puha szövetek és kényelmes párnák teszik teljessé és
tökéletessé pihenéssel töltött perceket. Az Exteria kültéri szövetet
úgy terveztük, hogy ellenálljon a természet viszontagságainak, és
hosszú éveken keresztül szép maradjon - tökéletes választás a
kültéri bútoraihoz.

Az Exteria szövetek színpalettáját természetesen bútorainkhoz
igazítottuk, így Ön is kreatívan és egyedien választhatja ki
bútoraihoz és kültéri életteréhez legjobban illő színárnyalatokat.
Az Exteria szövetek a legjobb olasz fonalak és a híres,

tradicionális belga szövés házasságából születtek.

Kültéri használatra tervezve

Kiváló minőségű fonalakkal dolgozunk, amelyeket a kültéri szövetekre vonatkozó szabványoknak megfelelően
tesztelünk, és garantáljuk azok hosszú élettartamát. A maximális vízállóság érdekében a Jati & Kebon Exteria
szöveteit a gyártási folyamat során vízálló bevonattal látjuk el, így az nem szívja magába a nedvességet.

Exteria szöveteink 100 százalékban újrahasznosíthatóak, így teljes mértékben környezetbarát termékek

Emellett nem nedvszívó fonalból készülnek, így a foltok, szennyeződések és a nedvesség nem tud beszívódni a
szövetbe, ezáltal az Exteria szövet tökéletesen ellenáll a gombáknak és baktériumoknak, tisztításuk pedig
rendkívül gyors és egyszerű.

● Hihetetlenül puha, víztaszító, színtartó
● Tartós és strapabíró
● Penészálló
● 100 százalékban újrahasznosítható
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A kényelmes Exteria párna az Ön által választott színben meglepően csodálatos és minden igény kielégítő ülő- és
fekvőfelületet teremt.

Puha és gyönyörű párnák

Exteria kárpittal rendelkező párnáinkat kiváló minőségű, pihepuha
habtöltőanyaggal látjuk el, melyeket esőben vagy napsütésben egyaránt
használhat. Nincs még egy kültéri kárpit anyag, mely olyan lágy és puha
lenne, mint az Exteria szövet. Az optimális puhaságú habtöltőanyagnak és
a pihe-puha külsőnek köszönhetően úgy foga érezni, mintha felhőkön
ülne.

Tisztítás és karbantartás

Az Exteria kárpitszövetek szépséget és gondtalan pihenést biztosítanak Önnek. Minden Exteria szövetet úgy
terveztünk, hogy egyesítse magában a legmagasabb szintű dizájnt a legkiemelkedőbb tulajdonságokkal. Íme,
néhány tipp az Exteria szövet mindennapi karbantartásához:

- Egy puha kefével távolítsa el a nagyobb szennyeződéseket
- Készítsen enyhén mosogatószeres vizet és egy puha sörtéjű kefe segítségével vigye fel az enyhén

mosogatószeres elegyet a Sunbrella felületre és rövid ideig hagyja hatni.
- Ezek után bő vízzel, alaposan öblítse le.
- Hagyja a levegőn megszáradni

SUNBRELLA

Gyönyörű, kiemelkedő minőségű és egyszerűen karbantartható ülőgarnitúra kárpit, mely mindenki tetszését
elnyeri.

Elismert teljesítmény

Hiszünk abban, hogy ügyfeleink gyönyörű, karbantartást alig igénylő szövetekkel bevont bútorainkkal igazán
kényelmes és mindennap élvezhető kültéri életteret tudnak kialakítani. A Sunbrella szövetek legendás jellemzői és
hihetetlen sokoldalúsága révén minden kertben, teraszon és úszómedence mellett megállja a helyét.

Kedvenc színárnyalata – legyen az standard vagy egyedi – évről évre, fürdőzésről fürdőzésre, forró nyárról forró
nyárra fakulás nélkül megtartja a színét. Ráadásul a Sunbrella szövetek tökéletesen UV állóak is. Garantáltan nem
fogja megbánni, ha a Sunbrella szöveteket választja kültéri bútoraihoz.

● Foltálló
● Vízlepergető
● UV sugárzás álló
● Tartós és időjárásálló
● Penészálló
● Egyszerűen tisztítható

A kényelmes Sunbrella párna az Ön által választott színben meglepően csodálatos és minden igényt kielégítő ülő-
és fekvőfelületet teremt.
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Puha és gyönyörű párnák

Sunbrella kárpittal rendelkező párnáinkat kiváló minőségű, pihepuha
habtöltőanyaggal láttuk el, melyeket esőben vagy napsütésben egyaránt
használhat.

A speciális töltőanyagnak köszönhetően, a párnák pillanatok alatt
megszáradnak a szabadlevegőn. Minden párnatípus azonnal elérhető
számtalan raktáron lévő színárnyalatban. Minden ülőpárna, hátpárna és
dekorszövet egyszínű. Igényei szerint extra párnákat is rendelhet a
maximális kényelemért.

Tisztítás és karbantartás

A Sunbrella kárpitszövetek szépséget és gondtalan pihenést biztosítanak Önnek Minden Sunbrella szövetet úgy
terveztünk, hogy egyesítse magában a legmagasabb szintű dizájnt a legkiemelkedőbb tulajdonságokkal. Íme,
néhány tipp a Sunbrella szövet mindennapi karbantartásához:

- Egy puha kefével távolítsa el a nagyobb szennyeződéseket
- Készítsen enyhén mosogatószeres vizet és egy puha sörtéjű kefe segítségével vigye fel az enyhén

mosogatószeres elegyet a Sunbrella felületre és rövid ideig hagyja hatni.
- Ezek után bő vízzel, alaposan öblítse le.
- Hagyja a levegőn megszáradni.

Részletesebb tisztítási utasításokért kérjük, látogassa meg a How to Clean - Sunbrella Fabrics weboldalt.

JATI&KEBON PÁRNÁK

Kültéri bútoraink megtervezésekor kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy
megvizsgáljuk minden egyes alapanyag tulajdonságait és figyelembe
vegyük, hogy ezek a tulajdonságok mennyire felelnek meg vásárlóink
igényeinek.

Minden párnánkhoz a lehető legjobb minőségű kárpitot használjuk és
optimális mennyiségű és minőségű anyaggal töltjük, hogy a lehető
legkényelmesebb legyen rajtuk a pihenés.

A Jati & Kebon párnák belsejében lévő tölteléket úgy terveztük, hogy maximális kényelmet nyújtsanak,
időjárásállóak legyenek, de karbantartásuk, tisztításuk egyszerű és gyors legyen.

Párnáink színeit természetesen bútorainkhoz igazítottuk, így Ön is kreatívan és egyedien választhatja ki bútoraihoz
és kültéri életteréhez legjobban illő színárnyalatokat.
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Mitől jó egy párna?

A tökéletesség a részletekben rejlik.

A jó párna titka a megfelelő alapanyagok tökéletes kombinációjában rejlik:
a külső kárpit és a belső töltelék anyagának összhangja hozza létre az
igazán jó minőségű, kényelmes párnát. A gyengébb minőségű párnák
általában kisebb habsűrűséggel rendelkeznek, és gyakran nem teljesen
vízállóak.

A jó design nyilvánvaló, de hogy mi tesz egy terméket nagyszerűvé, az
legtöbbször láthatatlan. Ezért szeretnénk megmutatni, hogyan készülnek a
párnáink.

Párna töltőanyagok

Basic - Alap kényelem

- Gyakran valamivel keményebb és kevésbé tartós
- Kis sűrűségű hab töltőanyag, amelyek gyorsabban elhasználódnak
- Olcsóbb szövetekkel kárpitozva

Továbbfejlesztett

- Jobb minőségű töltőanyag
- Magasabb fokú kényelem és hosszabb élettartam
- Nagyszerű kültéri szövetekkel kárpitozva
- A töltőanyag nem mindig vízálló, érdemes ezeket a párnákat beltéren tárolni eső vagy rossz idő esetén.

Időjárásálló - Jati & Kebon ajánlásával

- Kiváló minőségű hab töltőanyag, melyből változó sűrűségű rétegeket alakítunk ki a párnán belül. Ettől
lesznek párnáink igazán kényelmesek.

- Továbbfejlesztett hab töltőanyag, mely ellenáll az időjárás viszontagságainak.
- Vízálló, penészálló és gyorsan száradó anyagok.
- Extra puha Dacron anyag
- Tartós Sunbrella és Exteria kárpit
- Nyugodtan kint hagyhatja a párnákat: 100 százalékosan időjárásállóak, tökéletesek kültéri használatra

télen-nyáron.
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