
Serie Heritage van Sunbrella 
BINNEN EN BUITEN GEBRUIKEN
Zacht en met geraffineerde, trendsetting designs, is Sunbrella de ideale keuze voor een verscheidenheid aan toepas-
singen, binnen en buiten. Van banken en stoelen van hoogwaardige kwaliteit tot terras- en patiomeubels, Sunbrella-
-stoffen verlenen stijl en prestatie aan iedere omgeving. Met rijkelijke texturen en een verscheidenheid aan kleuren 
en dessins om van te kiezen, wordt iedere Sunbrella Upholstery-collectie gekenmerkt door doeken gecreëerd voor 
gestoffeerde basis items zoals banken, stoelen, poefen en meer, die het decor vormen en de stijl van een ruimte 
bepalen.

DESIGN + PERFORMANCE™
Design is belangrijk. Zonder geweldig design, hebben de ruimtes in onze huizen geen betekenis en inspiratie. De 
perfecte combinatie van kleur, textuur en dessin voegt niet alleen schoonheid toe, maar kan ook inspireren en ver-
nieuwen. Een leven gevuld met geweldig design is waar het om gaat met Sunbrella®-stoffen. Fantastische collecties 
met ongeëvenaarde prestatie die mooi genoeg zijn voor een formeel meubel én duurzaam genoeg voor de bank waar 
u aan het einde van de dag in wegzakt.

EIGENSCHAPPEN: 
• 47% Sunbrella Acrylic, 50% Recycled Sunbrella Acrylic, 3% Other Fiber 
• Solution-dyed acryl door en door garengeverfd
• Voorkomt aantasting of verkleuring door UV-stralen
• Hoge Lichtechtheid 7/8
• Eenvoudig te reinigen: afborstelen met water en zeep
• Ademend; word dus niet heet en plakt niet
• Pilt niet en word niet hard zoals vinyl
• Rot- en schimmelvrij
• Bacteriewerend
• Zeewater bestendig
• Wassen op 30 graden, daarna strijken om de finish opnieuw te activeren.

VOOR EENVOUDIG DAGELIJKS ONDERHOUD VAN UW SUNBRELLA-STOF
• Los vuil afborstelen.
• Een schoonmaakoplossing van water en zachte zeep opsproeien.
• Een zachte borstel gebruiken om schoon te maken.
• Laat de schoonmaakoplossing in de stof intrekken.
• Grondig afspoelen tot alle zeepresten verwijderd zijn.
• Aan de lucht laten drogen.

kussenlatenmaken.nl

Bekijk ook onze 
vlekkenchecker 


