
PRODUKTINFO: 

HAVEMØBLER FRA DA’CORE 

Havemøblerne er produceret i Asien ved brug af forskellige materialer, som tilsammen giver det færdige 

produkt en meget høj kvalitet. Hvert enkelt materiales egenskaber bidrager til havemøblernes styrke og 

holdbarhedsevne.  

Møblerne er UV – og farvebestandige og sikret mod de skiftende vejrtyper i Skandinavien. Vi anbefaler, at 

møblerne opbevares et tørt sted med god ventilation om vinteren. En garage eller carport er ideel til 

opbevaring. Derudover anbefaler vi, at varerne dækkes til med et overtræk. 

POLYRATTAN: 

Vores havemøbler er produceret i en meget høj kvalitet af polyrattan som er et plastbaseret materiale, der 

kan præges i mange retninger (finish og farver).  Dette produkt er UV- og farvebestandigt og 

vedligeholdelsesfrit. Polyrattan består af HDPE og LLDPE, som er termoplastiske materialer. Materialet er 

gennemfarvet og har en høj slidstyrke. Vi yder min. 2 års garanti på farveægtheden i vores polyrattan. 

Tykkelsen på rattan er oftest 1,5mm. 

ALUMINIUM: 

Alle havemøbler er produceret i aluminiumsstel, som er 100% rustfrit. Alle skruer og beslag er også i rustfrit 

materiale. Vi bruger aldrig tyndere aluminiumsrør end 1,2mm/Ø25mm. Ofte bruger vi aluminiumsrør med 

”2vægge” indvendig. Vores aluminium bliver først anodiseret for at styrke det, så det bliver vejr- og 

korrosion bestandig., dvs. at det ikke ruster og ikke er så modtagelig overfor ridser og slid. Herefter 

pulverlakeres det 2 gange, så vi opnår en flot og jævn farve, 

ARTWOOD: 

Artwood er et hårdt og robust kunstmateriale, hvilket gør det ideelt til naturens mange luner. Artwood har 

flere fordele i forhold til almindelig træ. Det er afvisende overfor fugt og mug. Det er stabilt, og der vil ikke 

forekomme revner og sprækker pga. udtørring. På artwood bordplader skal der altid anvendes bordskåner, 

og der må aldrig efterlades glasprodukter direkte på overfladen i skarpt sollys pga. brandfaren.  

HYNDER: 

Til vore hynder og puder bruger vi minimum 320 g/m2 polyester kanvas i en god kraftig kvalitet. Fyldet i 

hynderne er med polyesterskum, og fyldet vil altid ”rejse” sig igen efter brug. Lynlås er i rustfrit materiale. 

Såfremt hynderne bliver våde af en regnbyge stilles de på højkant til lufttørring. Betræk til hynder og puder 

kan vaskes ved 300. 

VEDLIGEHOLDELSE: 

For længst holdbarhed og bevaring af havemøblernes udseende anbefaler vi at følgende anvisninger følges: 

Rengøres med varmt vand og mild sæbe, eller et polywash middel specielt udviklet til havemøbler i 

polyrattan/artwood. (Her anbefaler vi Guardian Poly Wash) 

GODE RÅD: 

Brug aldrig højtryksrenser. Opbevares tørt om vinteren, gerne med overtræk. Hynder stilles på højkant til 

luftning, hvis de bliver våde af regn. 


