Desenvolvendo e pesquisando
permanentemente novas cores, materiais e
design, a Hespéride® propõe uma ampla gama de
Criada em França em 2010, a Hespéride® é uma
das marcas europeias com maior notoriedade
em mobiliário de exterior, caracterizando-se
pelo design, qualidade e preço acessível.

mais de 200 modelos que seguem as tendências
atuais e se adaptam a todos os estilos de vida.

Guia de materiais e de tratamento
COMPOSTO EFEITO MADEIRA
O compósito efeito madeira é uma alternativa à madeira, imitando a sua
textura e aspeto. Muito sólido, este material é fabricado a partir de resina
plástica.

TRATAMENTO:

- Limpar com um pano húmido embebido em água tépida com sabão
ou detergente da louça, ou simplesmente utilizar um jato de água
- Terminar com um pano limpo e seco
- Não utilizar produtos com gordura, tipo álcool, nem solventes
- Não utilizar produtos com cloro
- Não utilizar um esfregão abrasivo

RATTAN SINTÉTICO
O rattan sintético é uma fibra plástica entrançada manualmente sobre
uma estrutura de metal ou alumínio. Pode ser plano ou redondo, fino ou
largo, liso ou rugoso, uniforme ou matizado. Dependendo dos efeitos,
proporciona um estilo tradicional ou contemporâneo. Está associado
aos coxins de poliéster para um maior conforto.

TRATAMENTO:

- Limpar com um pano húmido embebido em água tépida ou quente
com sabão para as saliências mais pronunciadas
- Enxaguar abundantemente
- Terminar de limpar com um pano limpo e seco
- Deixar secar ao sol antes de colocar os coxins
- Não utilizar produtos com cloro
- Não utilizar um esfregão abrasivo
- Não utilizar produtos de limpeza de mobiliário interior que contenham cera

POLIESTER
O poliéster é uma fibra sintética resistente que não se danifica
facilmente. Disponível em todas as cores, é bastante utilizado no
mobiliário de jardim nomeadamente em coberturas de guarda-sóis,
toldos, pérgulas mas também em almofadas.

TRATAMENTO:

Lavável segundo os conselhos indicados no produto

VIDRO TEMPERADO
O vidro temperado é um vidro processado por arrefecimento rápido,
tornando-o muito resistente e seguro, pois partindo, fica
completamente estilhaçado, evitando o corte. Este vidro pode ser
colorido, impresso, fumado, fosco ou lustrado, permitindo todo o
tipo de efeito.

TRATAMENTO:

- Limpar com água quente e sabão, um limpa vidros habitual ou
detergente da louça
- Enxaguar abundantemente com água e secar com um pano seco
ou um pano microfibras
- Não utilizar produtos com gordura, tipo álcool, nem solventes
- Não utilizar um esfregão abrasivo

ALUMÍNIO
O alumínio é um material resistente, leve, que não oxida; é utilizado na
maior parte das nossas estruturas. Escovado, anodizado, pintado,
martelado ou impresso, confere aos produtos um aspeto
contemporâneo e muito estético.

TRATAMENTO:

- Limpar com um pano húmido embebido em água tépida ou quente
com sabão para as saliências mais pronunciadas
- Terminar com um pano limpo e seco
- Não utilizar produtos com cloro
- Não utilizar um esfregão abrasivo

TEXTILENE
O textilene é uma lona composta por fibras 100% poliéster cobertas
por PVC entrançado. Permite uma gama de cores e efeitos infinitos:
uniforme, raiado ou matizado. Leve e resistente, é utilizado
principalmente em espreguiçadeiras, cadeiras e cadeirões, podendo
ser acolchoado para um maior conforto.

TRATAMENTO:

- Limpar com um pano húmido embebido em água tépida ou quente
com sabão para as saliências mais pronunciadas
- Terminar com um pano seco e limpo
- Não utilizar produtos com cloro
- Não utilizar um esfregão abrasivo

PROTEÇÃO DAS ESTRUTURAS E FERRAGENS
Com a finalidade de prevenir o aparecimento de ferrugem, recomendamos a aplicação de um produto antiferrugem pelo menos uma vez no
início e no fim da estação e aumentar a frequência do tratamento, caso o seu mobiliário esteja exposto a vento junto ao mar. Caso a ferrugem
apareça ainda assim, pode ser facilmente eliminada com produtos habituais, tais como, vinagre branco ou ácido cítrico. Um pano embebido
em massa de polir permite igualmente eliminar os pontos de ferrugem. Terminar com um produto antiferrugem para proteger o seu mobiliário.

Garantia
Todos os artigos Hespéride deste
catálogo têm no mínimo

2 ANOS DE GARANTIA

