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Dit document toont hoe en waarom u uw parasol moet onderhouden.  
Volg de instructies en u zal veel langer kunnen genieten van uw parasol of schaduwzeil.

1. Zorg ervoor dat uw handen altijd proper zijn bij het gebruik van de parasol.
2. Wanneer u de parasol opent, zorg er dan voor dat deze nergens hapert 
 of tegen botst of wrijft.
3. Wanneer u de parasol niet gebruikt, sluit hem dan. 
 Gebruik hiervoor de strap en doe de hoes erover. Gebruik de beschermhoes 
 niet op een natte parasol! 
4. Laat de parasol nooit open wanneer u niet thuis bent.
5. Vermijd water op de parasol. Kantel de parasol indien mogelijk bij (lichte) regen.
6. Gelieve de parasol op een droge en propere plaats op te bergen tijdens de winterperiode.

DAGELIJKSE TIPS 

MATERIALEN EN ONDERHOUDSGIDS

HOE VERLENGT U DE LEVENSDUUR VAN UW PARASOL?



Glasvezelstaven Winter- en zomernazicht Poets deze als ze vuil zijn. Draag hierbij handschoenen en gebruik een 
natte spons en zachte zeep om vlekken te verwijderen. Gebruik nooit een 
schuurspons of agressief kuisproduct. 

Bouten Winter- en zomernazicht Controleer alle zichtbare bouten:
- die de glasvezelstaven bij elkaar houden
- op de draaischijf
Draai de bouten niet te ver aan, draai ze aan tot wanneer u enige resistentie 
voelt.

Solidum/ Sunbrella Wij bieden enkel de meest 
hoogwaardige parasoldoeken aan. 
Jarenlang onderzoek en testen 
bewijzen dat acryl de beste stof 
is voor de Umbrosa producten. 
Naast het Sunbrella gamma heeft 
Umbrosa in samenwerking met 
Dickson een eigen stof ontwikkeld 
die voldoet aan dezelfde strenge 
kwaliteitseisen. Deze stof kreeg de 
naam “Solidum”.

Gemorste dranken 
Onmiddellijk

Gemorste dranken behandelt u best onmiddellijk door met absorberend 
keukenpapier op het doek te deppen. De waterresistente laag op het Sunbrella 
doek zorgt ervoor dat de druppels niet in het doek kunnen dringen.

Vogeluitwerpselen
Onmiddellijk

Vogeluitwerpselen verwijdert u best met een zachte borstel. Daarna kan u met 
water en een milde zeep de resterende vlek verwijderen. Laat de water-zeep 
oplossing in de vlek dringen en wrijf er dan zachtjes over tot de vlek verwijderd 
is. Laat nadien drogen.

Om de 3 maanden Verwijder alle vlekken met water en een zacht doekje of spons.

RVS 316
Gepolijst

AISI316, A4 staal of roestvrij staal 
biedt de hoogste bescherming 
tegen corrosie beschikbaar in de 
markt en is resistent tegen chloren 
(zwembad- en kraantjeswater), 
zure regen en zout. Wij raden 
regelmatig onderhoud aan om 
oppervlaktecorossie te vermijden. 

1-3 maanden
(Zee en land)

Poets met een onderhoudsproduct speciaal ontworpen voor RVS en volg de 
instructies nauw op. 
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Poederlak op 
RVS 316
- Gegalvaniseerd   
   staal
- Aluminium

Het gebruik van scherpe 
voorwerpen kan de coating of 
toplaag beschadigen. Krassen 
kunnen behandeld worden 
met een lakstift. Deze zal de 
kras enkel camoufleren en niet 
verwijderen.

Winter- en zomernazicht Verwijder het vuil met een zacht doekje, milde zeep en water en droog goed af. 
Gebruik geen schuurspons of agressief product want dit kan de anodisatielaag 
beschadigen en matte vlekken veroorzaken.

Winter- en zomernazicht Enkel bij krassen. Bestel speciale lak. Verwijder het vuil. Gebruik een zacht 
doekje, milde zeep en water om de vlekken te verwijderen. Maak droog 
met een zacht doekje. Lak enkel de kras zelf met een penseel en laat goed 
opdrogen. Wanneer u niet zeker bent van de kleur, probeer de lakstift dan 
eerst uit op een onzichtbare plaats.

Geadoniseerd 
aluminium

Anodisatie is de beste 
beschermingsmethode tegen 
corrosie. Rode roest is niet 
mogelijk op aluminium. De 
geadoniseerde laag herstelt 
zichzelf. In geval van krassen zal 
de geandoniseerde laag zichzelf 
sluiten.

Winter- en zomernazicht Brush off encrusted dirt. Then use a soft cloth, mild detergent and water to 
remove the stains. Wipe dry with a soft cloth. Never use an abrasive sponge or 
cleaner because this will damage the anodization layer and leave spots that 
will never disappear.

Galvanised steel Om metaal te beschermen tegen 
roest laten we dit galvaniseren. 
Dit is zeer duurzaam. Het 
metaal wordt ondergedompeld 
in een bad met zink waardoor 
het een beschermende laag 
krijgt. Wanneer deze laag 
beschadigd wordt, kan op die 
plaats roestvorming ontstaan. 
Deze schade kan behandeld 
worden met een zinkspray, 
beschikbaar bij elke DHZ-winkel. 
Gegalvaniseerd staal heeft een 
lange levensduur en kan zelfs 
gerecycleerd worden.

Winter- en zomernazicht Borstel het vuil eraf. Gebruik een zacht doekje, milde zeep en water om de 
vlekken te verwijderen. Maak droog met zachte droge doek.

Binnenin de paal Bewegende onderdelen in de paal Elke 1-3 maanden Verwijder het vuil aan de binnenzijde van de paal met een zachte borstel. Poets 
daarna grondig met water, milde zeep en een zacht doekje en droog goed af.
Gebruik geen andere producten dan die specifiek vermeld in de handleiding.
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