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FSC®-mærket (Forest Stewardship Coun-
cil®) er en sikkerhed for træ, du kan 
købe med god samvittighed. Du finder 
FSC®-mærket på produkter i træ fra bære-
dygtigt drevne FSC-certificerede skove, og 
andre ansvarlige kilder.

FSC stiller krav til både social, miljømæssig og økonomisk 
bæredygtig skovdrift. I en FSC-certificeret skov ved du, at 
skovarealet vil være det samme generation efter generation, og 
at der tages hensyn til skovens biodiversitet. FSC sikrer også, 
at sjældne og truede arter beskyttes, og at skovarbejderne har 
ordentlige arbejdsforhold, når det f.eks. gælder løn og sikker-
hedsudstyr. Samtidig skal oprindelige folks rettigheder respek-
teres, og skovejeren skal bidrage økonomisk til lokale projekter, 
som f.eks. kan være adgang til lægehjælp, vand eller skolegang.

FSC sikrer eksempelvis, at:

• skovarealet vil være det samme generation efter generation

• sjældne og truede arter og deres levesteder beskyttes

• dele af skoven forbliver urørt

• oprindelige folks rettigheder skal respekteres

• arbejderne i skovene skal være uddannede og have ordent-
lige løn- og arbejdsforhold

• træ er lovligt fældet og handles på almindelige markedsvilkår

FSC®-mærket
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 � Teaktræ er en af de bedste træsorter til havemøbler, da den har et naturligt indhold af olie

 � Teaktræ kan oliebehandles, hvorefter det opnår en dyb gylden farve. Hvis det ikke oliebehandles 
bliver det gråligt 

 � Husk grundig rensning og tørring inden hver oliebehandling 

 � Pollen samt svampespore vil angribe overfladen og give mørke plamager  
– dette kan minimeres ved, at træet ofte rengøres med trærens

 � Træ er et naturprodukt, der til stadighed arbejder – mindre revner og skævheder vil derfor kunne 
opstå, både i behandlet og ubehandlet træ. Det er nødvendigt, at møblerne med jævne mellemrum 
efterspændes 

 � Opbevares udenfor sæson i et tørt og ventileret rum f.eks. en garage, en carport eller et kælderrum. 
Rummet bør ikke være opvarmet

 � Til vedligeholdelse anbefaler vi: Guardian Ædeltræsrens og Guardian Udendørs Træolie 

Teaktræ 
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 � Akacietræ er en hårdfør træsort. Akacietræ har en god holdbarhed i omskifteligt vådt og tørt vejr. 

 � Akacietræ fås oliebehandlet eller malet. 

 � Husk grundig rensning inden hver behandling 

 � Pollen samt svampespore vil angribe oliebehandlede overflader og give mørke plamager  
– dette kan minimeres ved, at træet ofte rengøres med trærens

 � Træ er et naturprodukt, der til stadighed arbejder – mindre revner og skævheder vil derfor kunne 
opstå, både i behandlet og ubehandlet træ. Det er nødvendigt, at møblerne med jævne mellemrum 
efterspændes 

 � Opbevares udenfor sæson i et tørt og ventileret rum f.eks. en garage, en carport eller et kælderrum. 
Rummet bør ikke være opvarmet

 � Til vedligeholdelse af olierede overflader anbefaler vi: Guardian Ædeltræsrens og Guardian Uden-
dørs Træolie

 � Til vedligeholdelse af malet træ anbefaler vi: Hård, opvreden klud

Akacietræ

 � Eucalyptustræ er en hårdfør træsort. Eucalyptustræ har særlig god holdbarhed i omskifteligt vådt og 
tørt vejr.

 � Eucaluptustræ fås oliebehandlet eller malet 

 � Husk grundig rensning inden hver oliebehandling 

 � Pollen samt svampespore vil angribe oliebehandlede overflader og give mørke plamager  
– dette kan minimeres ved at træet ofte rengøres med trærens

 � Træ er et naturprodukt, der til stadighed arbejder – mindre revner og skævheder vil derfor kunne 
opstå, både i behandlet og ubehandlet træ. Det er nødvendigt, at møblerne med jævne mellemrum 
efterspændes 

 � Opbevares udenfor sæson i et tørt og ventileret rum f.eks. en garage, en carport eller et kælderrum. 
Rummet bør ikke være opvarmet

 � Til vedligeholdelse af olierede overflader anbefaler vi: Guardian Ædeltræsrens og Guardian Uden-
dørs Træolie

 � Til vedligeholdelse af malet træ anbefaler vi: Hård, opvreden klud

Eucalyptustræ
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 � Duraboard er et miljøvenligt FSC®-materiale, der er holdbart og yderst modstands- 
dygtig overfor ridser og UV-stråling. Den unikke overflade finish gør, at det kan bruges udendørs 
hele året 

 � Duraboard er et genbrugsmateriale, som er en blanding af savsmuld fra eucalyptustræ og polyethy-
lenplast, der forarbejdes til at opnå en stærk, holdbar struktur

 � Overfladen er velegnet til udendørsbrug. Vi anbefaler altid bordskåner til varme gryder mv.

 � Skal regelmæssigt aftørres med en fugtig klud i sæsonen

 � For at forlænge levetiden, anbefaler vi at produktet, udenfor sæson, opbevares i et tørt og ventileret 
rum f.eks. en garage, en carport eller et kælderrum. Rummet bør ikke være opvarmet

 � Til vedligeholdelse anbefaler vi: Hård, opvreden klud
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Duraboard 

 � Egetræ er meget hårdt og modstandsdygtigt

 � Eg kan oliebehandles. Hvis det ikke oliebehandles, vil det blive gråligt

 � Husk grundig rensning inden hver oliebehandling 

 � Pollen samt svampespore vil angribe overfladen og give mørke plamager, hvilket kan minimeres 
ved, at træet ofte rengøres med trærens

 � Træ er et naturprodukt, der til stadighed arbejder – mindre revner og skævheder vil derfor kunne 
opstå, både i behandlet og ubehandlet træ

 � Det er nødvendigt, at møblerne med jævne mellemrum efterspændes 

 � Opbevares udenfor sæson i et tørt og ventileret rum f.eks. en garage, en carport eller et kælderrum. 
Rummet bør ikke være opvarmet

 � Til vedligeholdelse anbefaler vi: Guardian Ædeltræsrens og Guardian Udendørs Træolie

Egetræ
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 � Durafit har en meget stærk og robust overflade

 � Durafit er fremstillet af en kerne af kompakt fibercement, forstærket med glasfiber og behandlet med 
fem lag Durafit lak

 � Bordet rengøres med et stærkt vaskeskind eller en fiberklud, der ikke afgiver fnug på overfladen 

 � Opbevares udenfor sæsonen i et tørt og ventileret rum. F.eks. en carport, en garage eller et kælder-
rum. Rummet bør ikke være opvarmet

 � Til vedligeholdelse anbefaler vi: Guardian Polywash

Durafit

Polywood
 � Polywood er robust, syntetisk plasttræ, der har udseende som rigtigt træ, men udviklet med henblik 
på minimal vedligeholdelse

 � Materialet er afvisende overfor fugt og mug, hvilket giver en lang holdbarhed

 � Brug af bordskånere anbefales. Efterlad aldrig glasprodukter direkte på overflader i skarpt sollys,  
da dette vil kunne forårsage brændemærker i bordpladen.

 � Opbevares udenfor sæson i et tørt og ventileret rum f.eks. en garage, en carport eller et kælderrum. 
Rummet bør ikke være opvarmet

 � Til vedligeholdelse anbefaler vi:  Guardian Polywash
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 � Robust plastmateriale

 � Polyrattan er vejr/UV bestandigt. Tåler skiftende vejrtyper og høje  temperaturudsving

 � Kræver minimal pleje og simpel  rengøring

 � Opbevares udenfor sæson i et tørt og ventileret rum f.eks. en garage, en carport eller et kælderrum. 
Rummet bør ikke være opvarmet

 � Til vedligeholdelse anbefaler vi: Guardian Polywash

 � Hynder til loungesæt vedligeholdes med Guardian Textil Impræg nering. Pletter fjernes med Guar-
dian Tekstilrens

Polyrattan
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 � Bambus er et meget stærkt materiale, som også er nemt at bearbejde og perfekt til møbel- 
produktion. Den dybe glød, som nærmer sig nuancerne i teaktræ, er fremkommet ved 
at dampe bambussen under tryk. I processen frembringes det naturlige sukkerindhold i 
bambussen, som gør, at den gennemfarves – dermed den flotte farve

 � Pollen samt svampespore vil angribe overfladen og give mørke plamager – dette kan minimeres 
ved, at træet ofte rengøres med trærens

 � Opbevares udenfor sæson i et tørt og ventileret rum f.eks. en garage, en carport 
eller et kælderrum. Rummet bør ikke være opvarmet

 � Materialet skal behandles med ædeltræsolie. Gentag behandlingen løbende i sæsonen så træet  
er helt mættet

 � Til vedligeholdelse anbefaler vi: Guardian Ædeltræsrens og Guardian Udendørs Træolie

 � Må ikke overdækkes med plastikovertræk, da dette kan medføre svampespore i træet

Olieret bambus



 � Mange kurvemøbler er lavet af naturmaterialer som f. eks. rattan og bambus. Rattan er stængler fra 
en sub familie af tropiske palmer, også kendt som lianer og bambus er en underart, af græs- 
familien

 � Rattan og bambus brugt i sin naturlige form, er ikke vejrbestandig og anbefales derfor ikke til 
permanent udendørs brug

 � Møbler i rattan og bambus, brugt i sin naturlige form kan holde i årtier, hvis de står i udestuer eller 
på en overdækket terrasse. Udsættes møblerne for regn og sol, vil de hurtigere forandre farve og 
miste den glød, de naturligt har

 � Møbler i rattan og bambus, brugt i sin naturlige form bør opbevares i et tørt og ventileret rum i 
vinterhalvåret. Dog må de ikke udtørre, da de vil miste deres elasticitet og knække. Med jævne 
mellemrum kan det anbefales at spraye møblerne med demineraliseret vand fra en vandforstøver 
eller sætte møblerne udenfor i fugtigt vejr - dog ikke direkte regnvejr

 � Til daglig vedligeholdelse anbefaler vi: Rengøring med en opvredet klud

 � Til grundig rengøring af lakerede bambus- og rattanmøbler anvendes Guardian Lak vask. Vaske 
med en blød børste og skylles af med rent vant.

 � Til grundig rengøring af naturbambus- og rattanmøbler, anvendes en børste, vand og sæbe.

Naturrattan & naturbambus
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 � Mosaik er fremstillet af små forskelligfarvede stykker af sten 

 � Udover det flotte look er mosaik meget slidstærkt og meget velegnet til udendørs brug

 � Opbevares udenfor sæson i et tørt og ventileret rum. f.eks. en garage, en carport eller et kælderrum. 
Rummet bør ikke være opvarmet

 � Til vedligeholdelse anbefaler vi: Guardian Stone Sealer 

Mosaik
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 � Stærkt, råt og naturligt materiale

 � Salt eller kalkaflejringer kan evt. fjernes med eddike. Efterpoleres med voks for ekstra beskyttelse. 
Bivoks beskytter mod snavs og pletter

 � Opbevares udenfor sæson i et tørt og ventileret rum. F.eks. en garage, en carport eller et kælderrum. 
Rummet bør ikke være opvarmet

 � Til vedligeholdelse anbefaler vi Guardian Bivoks 3-4 gange per sæson

Fibercement og Terrazzo
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 � Plast er robust, holdbart og vejrbestandigt og kræver minimal vedligeholdelse

 � Rengør møblerne med en blød børste eller en klud

 � Opbevares udenfor sæson i et tørt og ventileret rum f.eks. en garage, en carport eller et kælderrum. 
Rummet bør ikke være opvarmet

 � Til vedligeholdelse anbefaler vi: Guardian Polywash

Plast
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 � Reb er robust, holdbart og vejrbestandigt og kræver minimal vedligeholdelse

 � Rengør møblerne med en blød børste

 � Opbevares udenfor sæson i et tørt og ventileret rum f.eks. en garage, en carport eller et kælderrum. 
Rummet bør ikke være opvarmet

 � Til vedligeholdelses anbefaler vi: Hård, opvreden klud

REB
 � Stærkt og holdbart. Kræver minimal vedligeholdelse

 � Opbevares udenfor sæson i et tørt og ventileret rum f.eks. en garage, en carport eller et kælderrum. 
Rummet bør ikke være opvarmet

 � Rengør møblerne med en blød børste eller klud

 � Til vedligeholdelse anbefaler vi Guardian stålrens

Aluminium & metal
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 � En parasol er til at skygge for solen og må ikke anvendes som læ for regn og vind

 � Som udgangspunkt skal parasoller pakkes sammen ved vindstyrke over 8 meter i sekundet

 � Når parasollen er slået ned, er det en god idé at beskytte den med et overtræk. Dette beskytter 
dugen mod at falme og blive jordslået. Lad parasollen tørre, før den slås ned

 � Opbevares udenfor sæson i et tørt og ventileret rum f.eks. en garage, en carport eller et kælderrum. 
Rummet bør ikke være opvarmet

 � Til vedligeholdelse af dug anbefaler vi Guardian Tekstil Imprægnering

 � Levetiden forlænges ved vask og smøring af bevægelige dele

Parasoller 

med dine nye havemøbler

           fornøjelse
God


