B E E W E T T
T E C H N O L O G I E
®

Wasbaar

Apple Bee meubelen zijn gemaakt van echte kwaliteitsmaterialen, dat geldt zeker ook voor de kussens. Onze Bee Wett®
serie bestaat uit speciale weerbestendige kussens die je
gewoon buiten kunt laten liggen. De afneembare hoezen zijn
gemaakt van een solide, comfortabele stof die wasbaar is.

UV-bestendig

De kussenhoezen zijn gemaakt van speciale Olefin stoffen, die
waterafstotend, slijtvast en vlekbestendig zijn. Bovendien zijn
ze bestand tegen verkleuring door de zon. Al die technische
pluspunten doen gelukkig niets af aan het comfort, want de
stoffen zijn aangenaam zacht om op te zitten. Quality meets
comfort!

Sneldrogend

In tegenstelling tot normaal schuim bij andere kussens, neemt
de unieke Bee Wett®-vulling geen vocht op door de open
celstructuur. Met deze technologie wordt water makkelijk naar
beneden afgevoerd, waardoor je niet bang hoeft te zijn dat het
gaat schimmelen. Deze bijzondere techniek en de waterafstotende stof zorgen ervoor dat je kussen snel weer droog is!

Perfecte drainage

Om te voorkomen dat het water onder in het kussen blijft
staan, hebben Bee Wett® kussens een speciaal drainagesysteem aan de onderkant. Vocht wordt hier perfect afgevoerd
door het open weefsel, zodat het water aan de onderzijde
naar buiten kan. Je hoeft je dus nooit meer druk te maken
over plotselinge regenbuien!
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Apple Bee

BEE WETT IS THE
BEST YOU CAN GET
Goed onderhoud verlengt de levensduur van je Bee Wett® kussen. Daarom helpen we je graag op weg met de volgende tips.
Als er vuil of vloeistof op je kussens is gekomen, borstel dit er dan
gelijk af voordat het in de stof kan trekken. Gebruik je de kussens
langere tijd niet, bijvoorbeeld in de winter, berg ze dan binnen
op, zodat ze niet onnodig vies worden. Zijn je kussens toch vies
geworden? Laat dan de kussenhoezen weken in een sopje van
water en zeep of was de hoezen op maximaal 30 graden. Gebruik
nooit agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Spoel de hoezen altijd goed af met schoon, lauw water zodat de waterafstotende laag niet aangetast wordt. Die kun je ook behouden door
aan de laatste spoelbeurt een beetje Harmisol toe te voegen.
Verder is het belangrijk dat je de kussenhoezen niet in een centrifuge of droger stopt en ze ook niet strijkt, om de natuurlijke elasticiteit te behouden. Is het wasprogramma klaar, doe de vochtige kussenhoezen dan gelijk terug om de kussenvullingen. De
hoes zal mooi en strak rond de vulling trekken terwijl hij droogt.
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