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We vinden het belangrijk dat een 
buitenruimte rust uitstraalt én in balans is.
Want in zo’n leefomgeving kun je ontspannen, 
ben je in je element en geniet je. Alleen of 
samen met anderen. De buitenruimte is 
het domein van Schellevis® en de natuur is 
hierbij een belangrijke inspiratiebron. 
Met respect voor de omgeving verbinden 
we architectuur met de natuur. Zo dragen 
we bij aan een duurzame, natuurlijke 
beleving van de buitenruimte. 

GUIDED BY NATURE
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ZÓ HOUD JE DE SCHELLEVIS® PRODUCTEN EENVOUDIG MOOI! 

Schellevis® producten zijn van hoge kwaliteit én hebben weinig onderhoud nodig. 

Schoonmaken

Alles wat buiten ligt, wordt vroeg of laat vuil. Dat geldt uiteraard ook voor de Schellevis® producten. Gebruik 
een zachte bezem of borstel om onze producten eenvoudig schoon te maken. 

Voorkom dat bladeren zich op tegels of stenen ophopen. Het looizuur in boombladeren kan zijn sporen 
achterlaten. Maak je geen zorgen: na een tijdje verdwijnen die vanzelf. Zijn de producten net geplaatst en is 
er een witte kalkaanslag te zien? Ook deze kalkuitbloei verdwijnt na verloop van tijd en heeft geen invloed op 
de kwaliteit van de producten. 

Om grotere oppervlaktes schoon te maken, kun je ook een veegmachine gebruiken. Zorg ervoor dat deze 
machine uitgerust is met zachte borstels van nylon of kunststof. Een veegmachine met staalborstels mag je 
nooit gebruiken. Hiermee breng je onherstelbare schade toe.

Is de vervuiling met een zachte bezem niet te verwijderen? Of zitten er vlekken op? Probeer die dan te 
verwijderen met water uit de tuinslang of met water en zeep. 

Vlekken voorkom je natuurlijk het beste door vervuiling direct te verwijderen en je terras regelmatig te vegen. 
Daarbij is het verstandig om regelmatig bloempotten en andere elementen te verplaatsen of schoon te 
maken. Zo voorkom je aftekening en verkleuring en verklein je de kans op de groei van algen en onkruid.

Groene aanslag

Op schaduwrijke en vochtige plekken groeien groene algen gemakkelijk. Wanneer de zon krachtiger wordt, 
verdwijnt algengroei meestal vanzelf. Wil je dit proces versnellen?  Verwijder dan de aanslag met water, 
groene zeep en een zachte borstel of bezem. Een andere oplossing is om stoom te gebruiken. Hierdoor 
sterven algen en mossen af.  

Gebruik nooit een hoge drukspuit om onze producten schoon te maken. Dit is alleen een tijdelijke oplossing. 
Je beschadigt hiermee het oppervlakte, waardoor de algengroei sneller terugkomt. 

Synthetische reinigingsmiddelen raden wij af, omdat die de textuur en kleur kunnen veranderen. Schellevis® 
producten zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen die hier mogelijk niet tegen bestand zijn. Wil je 
uiteindelijk toch een reinigingsmiddel gebruiken?  Probeer het middel dan eerst uit op een klein oppervlak om 
zo het effect te beoordelen.

Bij vorst en sneeuw 

Bij vorst is het verstandig om preventief te strooien. Onze producten zijn bestand tegen strooizout. Strooi 
wel met mate en voorkom dat er zoutophopingen blijven liggen. Gebruik een rubberen sneeuwschep of een 
bezem om een terras of tuinpad sneeuwvrij te maken en  krassen te voorkomen.

Alle specificatie en informatie is bijeengebracht met de grootst mogelijke zorg. Schellevis® accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten of onvolledigheden in de documentatie en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden 
wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en specificaties aan te brengen.


