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Gefeliciteerd met uw aankoop.

Elk product uit de Piet Boon Collection is duidelijk herkenbaar 
aan de sobere, stoere vormgeving en het gebruik van 
natuurlijke en eerlijke materialen. Comfort,duurzaamheid 
en een tijdloos ontwerp zijn de voorwaarden die wij stellen 
aan elk product. Onze meubels zijn bewust zo afgewerkt dat 
ze in het dagelijks gebruik nog meer karakter krijgen. Wij 
wensen u veel woonplezier toe met uw aankoop.

Product specificaties

Materiaal  Geglazuurd keramiek

afmetingen (dxbxh)  
LOT  round  42x42x47 cm
JOB   square   39x39x47  cm

   
Onderhoud

Keramiek
Keramiek aardewerk, is dankzij zijn uitstekende fysieke 
kenmerken, ideaal voor gebruik buitenshuis. Het wordt niet 
beïnvloed door weersinvloeden en is onveranderlijk voor UV-
stralen. Maar keramiek kan barsten bij lage temperaturen. 
Zet de kruk daarom in de winter binnen.

Reiniging
Voor het schoonmaken van keramiek is het raadzaam om een 
vochtige doek met water en een neutraal reinigingsmiddel 
te gebruiken. Besteed tijdens het schoonmaken aandacht 
aan het voorkomen van vuilophoping.
 
Voorzichtig
• Maak de meubels alleen schoon met een vochtige 

doek.
• Wees voorzichtig met lage temperaturen.

Garantie
Zie algemene voorwaarden.

Gebruiksaanwijzing
LOT & JOB kruk
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Congratulations with your purchase.

Every product from the Piet Boon Collection is clearly 
recognisable by its sober, sturdy style and the use of natural 
and honest materials. Comfort, durability and a timeless 
design are the conditions which we place on each product. 
Our furniture is consciously finished in such a manner that 
in daily use it gains even more character. We hope you have 
a great deal of pleasure from your purchase.

Product specifications

Material  Glazed ceramics. 
  
dimensions (lxwxh)   
LOT  round  42x42x47 cm
JOB   square   39x39x47  cm

  
Maintenance

Ceramics
Ceramic stoneware, thanks to its excellent physical 
conditions, turns out to be ideal for outdoor use. Being 
unaffected by atmospheric agents and unalterable to UV 
rays. But Ceramics can crack under low temperatures. 
Therefore, do not put the stool outside in winter.

Cleaning
For the cleaning of stoneware it is advisable to use a damp 
cloth with water and a neutral detergent to be rinsed and 
dried with a dry cloth. During the washing phase, pay 
particular attention to avoid the accumulation of dirt.

 
Caution     
• Only clean the furniture with a damp cloth. 
• Be carefull with low temperatures.

Guarantee 
See general terms & conditions.
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Instructions
LOT & JOB stool


