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Tillykke med din nye kaleche! 
 

Din nye kaleche er fremstillet af materialer som vi mener er de bedste og som vi har brugt i mange 
år, stoffet er som standard fra Sunbrella og rudefolie i flere tykkelser men vores standard er 0,5 mm 
tyk og i nogle tilfælde alt efter størrelse bruges også 0,4 / 0,75 mm men vi bruger Achilles, som 
alternativ bruger vi Renolit hvor begge folier er nogle af de bedste på marked med en god UV. 
beskyttelse og minimal krybe effekt, samt smidig og holder længere inden den nedbrydes af UV. 
Sytråd bruger vi Sunstop polyester tråd udviklet i tæt samarbejde med Sunbrella, med en avanceret 
UV. beskyttelse samt høj UV. For nedbrydning samt farve nedbrydning, og tråd er behandlet så det 
er vandafvisende og ikke leder vandet, derfor det bedste valg til kalecher og bør holde dobbelt så 
længe som traditionel tråd der bruges til dette formål. 
 
Efter montage. 
Når du har monteret kaleche første gang, vil du nok opleve at den sidder stramt, og det er bevist, da 
den vil give sig lidt i knapper og stof, når der har været regn og blæst, vil den tilpasse sig. 
Vær omhyggelig med at bøjler sidder korrekt i løbegang så sammensyning ligger på bøjlen. 
Du vil måske opleve at du kan se lys igennem sy huller i samlinger, som måske er i spænd, men 
huller vil lukke sig efter tid i vind og regn, og i nogle tilfælde kommer der lidt vand ind gennem 
syninger, (huller efter nål) men når de lukker sig efter et par byger regn bør de værre tætte, og er 
det ikke tilfældet så prøv at smøre lidt imprægnering eller farveløs silikone på syning indvendigt 
(skal være tør først) er du i tvivl om hvilken silikone eller imprægnering du kan bruge, så kontakt os. 
 
Daglig vedligehold. 
Efter vores overbevisning er den bedste måde at passe kalechen på, ved så ofte som muligt eller 
efter behov, vask kaleche med rent vand og blød børste og gerne med vandslange, og hvorfor 
dette, for at undgå at nedfaldet skidt og fra sejltur i at det sætter sig fast i stoffet da solen ellers vil 
brænde det fast, og ved ikke at anvende sæbe undgår du også at udvaske imprægnering. 
Ruder vil det bedste være en mikrofiber klud og rent vand eller købe sæbe der er udviklet til dette 
brug. 
 
Rengøring: 
Efter nogle år er den måske blevet så beskidt at det ikke er nok med rent vand, brug da sæbe som 
er beregnet til dette, alternativ send den til vask, dette kan vi også tilbyde og ellers henviser vi. 
Er der kommet måge klatter på dugen kan det (råd fra kunder) har de erfaring med at smøre lidt 
brun sæbe på (krystalsæbe som gele) og lad det sidde nogle timer eller til dagen efter, og skyld af 
evt. brug blød børste. 
Jordslået dug er øv, men hvis det er i mild grad, kan der prøves med rodalon på en klud, ellers kan 
der købes produkter til dette, og ellers ved maskine vask hos os eller andre der kan dette har vi 
midler til at tage det inden vask, det kan være så slemt at det ikke kan fjernes helt, grønalger fjerne 
vask også, og efter en sådan vask skal den imprægneres. 
 
Plejeprodukter. 
Vi har en del produkter som vi sælger, og ellers henviser vi til produkter, eller forhandler. 
Der er normal reklamationsret på kaleche som alt andet, og kan der påvises vi har fejlet, udbedre vi 
eller er der fejl i materialet tager vi den med grossist/producent. 
Men bliver vi kaldt ud til en reklamation som viser sig ikke at være begrundet eller vores fejl, 
faktureres dette. 
Vask og imprægnering kontakt os for nærmere info. 
 

Må kaleche bidrage til mange gode timer og år til glæde for jer. 


