Onderhoudsinstructies spa covers
Spa Industries Europe
De spa covers van Spa Industries Europe worden in Europa geproduceerd en maken gebruik van de best beschikbare en
geselecteerde materialen, gemaakt met vakmanschap. Al onze spa covers zijn handgemaakt door vakspecialisten. Wij
garanderen eerste klas spa covers voor alle spa’s en swimspa’s.

WAT TE DOEN NA ONTVANGST VAN UW LEVERING
De Spa Industrie Europe spa covers zijn met grote zorg geproduceerd en verpakt. Wij verzoeken u vriendelijk na levering
de verpakking zorgvuldig op eventuele schade te controleren. Onze vervoerders zijn verzekerd tegen schade, meldt in
geval van zichtbare schade dit direct aan de vervoerder en noteer de schade op het vervoersbewijs. Pak uw spa cover
voorzichtig uit en gebruik hiervoor in geen geval scherpe voorwerpen. Controleer uw spa cover en meld ons onmiddellijk
in geval van schade. Plaats de cover op de spa en klap deze uit. Gebruik altijd de stormbandjes en trek het deksel strak.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Goed onderhoud van uw spa cover is eenvoudig, maar wel belangrijk. Reinig eenmaal per maand de cover volgens de
onderhoudsinstructies. Spoel maandelijks alle losse vuil en algengroei van uw cover weg, gebruik hiervoor uw tuinslang
of een emmer water. Gebruik in geen geval uw hogedrukspuit.
Schrob met behulp van een zachte borstel de cover schoon en gebruik bij voorkeur een cover reiniger, te bestellen via uw
Spa Industries Europe webshop. Met een zachte borstel wrijft u de cover met de stiksels schoon. Spoel met schoon water
grondig de cover na.
Het buitenklimaat heeft invloed op de kwaliteit van de cover ondanks het gebruik van onze hoogwaardige materialen,
aangebrachte versterkingen en de goed gestikte afwerking. Veeg en spoel de onderzijde van de cover goed schoon met
de juiste reinigingsmiddelen, gebruik een vochtige doek en spoel goed na.
Tot slot, een goede verzorging verlengt de levensduur aanzienlijk.

GOED OM TE WETEN
Uw cover is onderhevig aan ons wisselvallige klimaat. Zo kunt u verwachten dat op termijn enige verkleuring kan
optreden. Het zou kunnen dat de onderzijde van de cover enigszins kan verkleuren, bijvoorbeeld vanwege het gebruik
van de nodige chemische stoffen (chloor) en het warme condens van het spawater. Dit zal verder geen afbreuk doen aan
de functie van de spa cover.
Ook moet u zich ervan bewust zijn dat uw spa sanitizers van invloed kunnen zijn op de geleverde kwaliteit van de spa
cover. Ozonators bijvoorbeeld, zijn erg belangrijk voor het bacterievrij houden van uw spawater. Ozon kan eveneens van
invloed zijn, zij het beperkt, op de levensduur van uw spa cover.
Wij sluiten garantie uit indien er sprake is van het volgende: lopen, zitten, kruipen, springen, objecten plaatsen op de spa
cover of deze te slepen over de grond (opmerking: een gebroken spa cover zal niet meer goed functioneren).
Tip: gebruik de cover op de wijze waarvoor het is ontworpen voor een lang en probleemloos gebruik.
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LET OP:
Gebruik geen volledige plastic afdekking van uw spa cover. Plaats geen (scherpe en zware) metalen voorwerpen op de
cover. Op zonnige en warme dagen kan zengende warmte de cover beschadigen.

HOE WERKT DE GARANTIE
Mocht u een probleem hebben dan vragen wij u ons snel te berichten. Wij zullen met u de aard van het probleem
bespreken en snel een oplossing vinden. Als wij van mening zijn dat het probleem niet onder de garantie valt, raden we u
de beste oplossing aan op basis van uw situatie.
Specificaties worden verstrekt door de Spa Industries Europe producent.
Koper neemt de verantwoordelijkheid voor de spa- of zwemspa cover waaronder bepaling van kleur en afmetingen.
Derhalve kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor een verkeerde maatvoering en uw bestelling. Onze cover
selector biedt u verreweg de beste garantie voor een correcte bestelling van uw spa cover die momenteel op de markt
verkrijgbaar is.
Bij eventuele schade of een verzoek om reparatie is een Return Authorization verzoek vereist. Nadat u ons hierover heeft
geïnformeerd, krijgt u een Return Authorization nummer voor het verwerken van uw verzoek. Verder verwijzen wij ook
naar de Spa Industries Europe - Algemene voorwaarden apa covers.
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