Gebruiksaanwijzing
Hieronder staan een paar tips om optimaal plezier van dit beeld te hebben.
Plaats dit Buurman & Buurman beeld op een veilige plek waar deze niet makkelijk (om) kan vallen, om
eventuele beschadiging of letsel te voorkomen. Onthoud dat dit beeld geen speelgoed is en enkel een
decoratieve functie heeft.
Dit Buurman & Buurman beeld kan ook buiten in de tuin of op het balkon staan. Gebruik de
meegeleverde steker om het Buurman & Buurman beeld meer stabiliteit te geven op gras of aarde van
bijvoorbeeld een perkje of plantenbak. Bevestig daarvoor de steker in het gat onderop de voet. Plaats
vervolgens het Buurman & Buurman beeld op de gewenste plek waarbij de steker volledig in de grond
steekt.
Buurman & Buurman houden van alle jaargetijden, behalve de winter. Haal ze daarom naar binnen als
het vriest. Als ze in het voorjaar weer naar buiten mogen is het aan te bevelen ze met water en een
microvezeldoek schoon te maken en ze daarna volledig te spuiten met een dun laagje matte blanke
lak.
Zo blijven Buurman & Buurman beter beschermd tegen alle weersinvloeden en de handgeschilderde
kleuren langer mooi.

A je to!
Uitleg over de grondstof polystone
Polystone of Polyresin bestaat uit een mix van gemalen steen (o.a. graniet, marmer, soapstone) wat
wordt vermengd met een vloeibare kunsthars. Door het vermengen van de steen met de kunsthars
ontstaat een gietbaar mengsel. Dit mengsel wordt vervolgens in een rubberen mal van Buurman &
Buurman gegoten.
Na uitharding wordt het begin van het Polystone beeld uit de mal verwijderd. De scherpe uitsteeksels
en randen van het beeld worden verwijderd, het wordt in meerdere stappen geschuurd en vervolgens
gepolijst.
Hierna wordt je tuinbeeld met de hand geverfd, gedroogd en opnieuw gepolijst.
Het resultaat vind je in onze webshop: een Polystone Buurman & Buurman, een beeld dat zo hard en
sterk is als steen en ook zo aanvoelt (let op: natuurlijk wel breekbaar!).
Polystone heeft als voordeel dat er geen vocht in kan doordringen, zodat het als materiaal erg geschikt
is om buiten te laten staan. Polyresin Tuinbeelden kun je zeker betitelen als winterhard. Hou er bij
gekleurde objecten wel rekening mee, dat de kleur van de verf in de loop van tijd wat kan verbleken.
De oplossing: één keer per jaar goed behandelen met een blanke lak en je polystone beeld gaat nog
jaren mee!

