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Onderhoudsadvies

Het gebruik van onderhoudsmiddelen heeft veel voordelen voor uw tuinmeubelen. Door 
de meubelen op de juiste manier te behandelen, verlengt u de levensduur. Ook door 
uw tuinset af te dekken onder een beschermhoes als u deze niet meer gebruikt. 
Daardoor kunt u zo lang mogelijk plezier hebben van uw mooie loungeset of tuinset. 
In deze folder vindt u informatie over hoe u bepaalde materialen het beste kunt 
behandelen. Ook leest u informatie over onze collectie beschermhoezen en het laten 
maken van  beschermhoezen op maat. 
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Teakhout  onderhoud

Prijs
Inhoud
Gebruik

Prijs
Inhoud
Gebruik

Prijs
Inhoud
Gebruik

Prijs
Inhoud
Gebruik

€ 19,95
1000 ml
2 à 3 keer per jaar

€ 34,95
1000 ml
2 à 3 keer per jaar

€ 39,95
1000 ml
2 à 3 keer per jaar

€ 14,95
500 ml
1 à 2 keer per jaar

Reinigt teak en andere hardhoutsoorten grondig en diepgaand 
en verwijdert vuil en vlekken. We adviseren een nabehandeling 
met de Teak Shield voor het beschermen van de toplaag en het 
verminderen van de kans op vlekken.
 

De protector zorgt ervoor dat de natuurlijke donkerbruine kleur 
van teak terugkomt na vergrijzing en veel langer blijft behouden. 
We adviseren een nabehandeling met de Teak Shield voor het 
beschermen van de toplaag en het verminderen van de kans op 
vlekken.

Maakt teak water- en vuilafstotend en helpt vlekken voorkomen. 
Teak Shield geeft het hout een langdurige bescherming tegen vuil, 
vet, olijfolie, koffie etc. Het is een onzichtbaar impregneermiddel 
waardoor de natuurlijke uitstraling van het hout behouden blijft.

Verandert de kleur van bruin teak binnen een uur naar vergrijsd 
teak. En beschermt vervolgens het teak gedurende lange tijd. 
We adviseren een nabehandeling met de Teak Shield voor het 
beschermen van de toplaag en het verminderen van de kans op 
vlekken.

Teak Cleaner

Robuust Teak Protector

Teak Shield

Teak Colour Grey

TEAKHOUT ONDERHOUD

https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/onderhoudsmiddelen/life-teak-cleaner-24-0044-090
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/onderhoudsmiddelen/life-robuust-teak-protector-24-0047-090
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/onderhoudsmiddelen/life-teak-colour-grey-24-1408-090
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/onderhoudsmiddelen/life-teak-shield-24-0103-090
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Voor u het teakhout gaat 
behandelen met de protector of 
shield, moet het altijd eerst goed 
gereinigd zijn. Dit doet u eenvoudig 
met de cleaner, water en een spons 
of doek. Spoel nadien het hout goed 
af en laat het drogen. 

Na het reinigen zal uw teakhout een 
lichtgrijze kleur hebben. Maak uw 
teakhout dan weer bruin met de 
robuust protector of vergrijs de tafel 
juist meer met de teak colour grey. 

Als laatste stap brengt u een 
doorzichtige beschermlaag aan op 
het hout. Laat na het aanbrengen 
het teak goed drogen. Breng dan 
na 4 uur nog een laagje aan voor 
het beste resultaat. 
Doe dit 2 tot 3 keer per jaar. 

Alle teak producten die aan weer, 
wind en vuil worden blootgesteld 
hebben onderhoud nodig. 
Gelukkig hoeft het onderhoud 
hiervan helemaal niet ingewikkeld 
of tijdrovend te zijn, zolang dit met 
enige regelmaat gebeurt. Bekijk 
hieronder de 3 makkelijke stappen. 

Bij  geen onderhoud

Reinigen

Kleur herstel len

Beschermlaag

Stap 1

Stap 2

Stap 3

TEAKHOUT ONDERHOUD

De 
Shieldmaakt hetwater- & vuilafstotend

Herstelt debruine/grijzekleur
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Polywood  onderhoud

Prijs
Inhoud
Gebruik

€ 19,95
500 ml
2 keer per jaar

Maakt Polywood water- en vuilafstotend en helpt vlekken 
voorkomen. Het geeft een langdurige bescherming tegen vuil, 
vet, olijfolie, koffie etc. Het is een onzichtbaar impregneermiddel 
waardoor de natuurlijke uitstraling behouden blijft.

Artwood Protector

POLYWOOD ONDERHOUD

De protectormaakt hetwater- & vuilafstotend

https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/onderhoudsmiddelen/life-polywood-artwood-protector-24-0052-090
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Spraystone  onderhoud

Prijs
Inhoud
Gebruik

Prijs
Inhoud
Gebruik

€ 15,95
500 ml
Naar keuze

€ 19,95
500 ml
2 à 3 keer per jaar

Een krachtige reiniger en vlekverwijderaar die snel en diepgaand 
vuil, vet en andere vlekken van het oppervlak verwijdert.
Behandel na het reinigen het Spraystone met de protector. 

Maakt Spraystone water- en vuilafstotend en helpt vlekken 
voorkomen. Het geeft een langdurige bescherming tegen vuil, 
vet, olijfolie, koffie etc. Het is een onzichtbaar impregneermiddel 
waardoor de natuurlijke uitstraling behouden blijft.

Spraystone Cleaner

Spraystone Protector

De Spraystone cleaner is 
makkelijk en snel in gebruik. Het 
is gebruiksklaar en mag direct 
op Spraystone worden gesprayd. 
Laat het 30 seconden intrekken en 
verwijder vervolgens het vuil met 
een spons. 

Zorg dat het Spraystone schoon, 
droog en helemaal stofvrij is. 
Breng dan met een zachte doek 
een laag aan. Na 4 uur kunt u dit 
nogmaals doen voor een optimale 
bescherming. 

Reinigen

Beschermen

Stap 1

Stap 2

SPRAYSTONE ONDERHOUD

De protectormaakt hetwater- & vuilafstotend

https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/onderhoudsmiddelen/life-spraystone-reiniger-24-1413-090
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/onderhoudsmiddelen/life-spraystone-beschermer-24-1414-090
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Aluminium  onderhoud

Prijs
Inhoud
Gebruik

€ 19,95
500 ml
Naar keuze

De aluminium reiniger en beschermer is een 2 in 1 onderhoudsmiddel. 
Het is een krachtige reiniger die snel en diepgaand vuil, vet en 
andere vlekken verwijdert. Maar het bevat ook een beschermende 
was die een langdurige bescherming biedt. 

Aluminium Cleaner & Protector

De reiniger is gebruiksklaar en 
mag direct (na het schudden) op 
aluminium worden aangebracht. 
Laat 30 seconden intrekken. Na het 
sprayen ontstaat er een doffe laag, 
poets deze goed op met een droge 
doek. 

Het krachtige UV-Block helpt een 
verkleuring en/of veroudering van 
de poedercoating te voorkomen, 
waardoor de levensduur van het 
gepoedercoate aluminium wordt 
verlengd.

Reinigen

Beschermen

Stap 1

Stap 2

De protectormaakt hetwater- & vuilafstotend

ALUMINIUM ONDERHOUD

https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/onderhoudsmiddelen/life-aluminium-cleaner-protector-24-1442-090


9

Keramiek  onderhoud

Prijs
Inhoud
Gebruik

€ 19,95
500 ml
Naar keuze

De Keramiek reiniger en beschermer is 2 in 1. Een reiniger die 
snel en diepgaand vuil, vet en andere vlekken van het oppervlak 
verwijdert. Het is ook een onzichtbare beschermer waardoor de 
oorspronkelijke, nieuwe uitstraling langer behouden blijft.

Ceramic Cleaner & Protector

De keramiek reiniger is 
gebruiksklaar en mag direct (na 
het schudden) op keramiek worden 
aangebracht. Laat 30 seconden 
intrekken. Na het sprayen ontstaat 
er een doffe laag, poets deze goed 
op met een droge doek. 

Het krachtige UV-Block helpt een 
verkleuring en/of veroudering van 
de toplaag te voorkomen, waardoor 
de levensduur van het keramisch 
blad wordt verlengd.

Reinigen

Beschermen

Stap 1

Stap 2

KERAMIEK ONDERHOUD

https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/onderhoudsmiddelen/life-keramiek-cleaner-protector-24-1441-090
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Texti lene  & wicker

Prijs
Inhoud
Gebruik

€ 19,95
500 ml
Naar keuze

Een krachtige reiniger en vlekverwijderaar die snel en diepgaand 
vuil, vet en andere vlekken verwijdert op Textilene of op Wicker. 
De reiniger zorgt dat het textilene een goede doorstroom van 
water behoudt bij regelmatig gebruik. 

Texti lene & Wicker Cleaner

Reinigt textilene, All Weather & Wicker

TEXTILENE EN WICKER ONDERHOUD

https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/onderhoudsmiddelen/life-textileen-en-wicker-cleaner-24-0050-090
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Comforma ,  Soltex & stof

Prijs
Inhoud
Gebruik

Prijs
Inhoud
Gebruik

€ 29,95
500 ml
Naar keuze

€ 29,95
500 ml
2 keer per jaar

Voor Comforma kussens, Soltex kussens, stoffen kussens en 
parasoldoeken. Een krachtige reiniger en vlekverwijderaar die 
snel en diepgaand vuil, vet en andere vlekken verwijdert. Na het 
reinigen raden wij een nabehandeling aan met onze protector. 

Maakt water- en vuilafstotend en helpt vlekken voorkomen. Geeft 
kussens een langdurige bescherming tegen vuil, vet, olijfolie, koffie 
etc. Het is een onzichtbaar impregneermiddel met een UV-Block 
waardoor de nieuwe uitstraling van stoffen langer behouden blijft.

Comforma, Soltex & stof Cleaner

Comforma, Soltex & stof Protector

Maak voordat u begint de stof eerst 
nat. Spray daarna de reiniger erop. 
De inwerktijd varieert tussen de 3-10 
minuten. Verwijder daarna het vuil 
met een doekje en spoel af met 
water. Laat het drogen en gebruik 
vervolgens de beschermer. 

De stof moet volledig droog zijn 
wanneer hij behandeld wordt met 
de protector. Spray de stof in ruime 
mate in en wrijf het met een zachte 
doek goed in. Vervolgens laten 
drogen. 

Reinigen

Beschermen

Stap 1

Stap 2

De protectormaakt hetwater- & vuilafstotend

COMFORMA, SOLTEX & STOF ONDERHOUD

https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/onderhoudsmiddelen/life-soltex-fabric-cleaner-24-1478-090
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/onderhoudsmiddelen/life-soltex-fabric-protector-24-1331-090


12

Lengte 
1

Lengte Lengte
 2

Breedte

Hoogte 
2

Hoogte 
2

Hoogte
 1

Hoogte
1

Breedte

Rechthoekig aflopend L-hoek aflopend

Ondanks dat onze tuinmeubelen 
ervoor zijn gemaakt het hele 
jaar buiten te staan, kan een 
beschermhoes voor extra gemak 
zorgen. Kwaliteit vinden we 
zeer belangrijk, daarom is deze 
beschermhoes gemaakt van 100% 
ripstop polyester met ademend 
membraan. Dit materiaal heeft 
stofklasse 7, wat staat voor zeer 
goed. De stofklasse bepaalt de mate 
van verkleuring/kleurechtheid en 
de sterkte van de stof. Tevens is de 
beschermhoes voorzien van gespen 
waardoor de hoes, zelfs bij slechtere 
weersomstandigheden, goed om de 
loungeset heen blijft zitten. 

Kwaliteit

Beschermhoezen

Berg uw tuinset op onder een beschermhoes als u deze niet meer gebruikt. Zo kunt u de 
levensduur van de tuinmeubelen aanzienlijk verlengen. Wij hebben veel mogelijkheden 
in beschermhoezen. Maar zit uw maat er niet tussen? Op p16 vindt u informatie over de 
beschermhoes op maat. 

Houd de lengte, breedte en hoogte maten aan die u nodig heeft zoals hieronder 
afgebeeld. Houd bij het meten van uw tuinset altijd rekening met een speling van 5cm.

Bescherm uw tuinset

Maten

Waterafstotend materiaal
Aanrijgkoord met stopper
Ventilatiesluizen 
Gespen 
Inclusief opberghoes

BESCHERMHOEZEN 
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#

#

Type

Type

Vorm

Vorm

L-Hoek aflopend  Timber, Hawai, Aloha

L-Hoek aflopendTimber, Hawai, Aloha

L-Hoek aflopendTimber

Rechthoek aflopendIbiza

L-Hoek aflopendTimber

Rechthoek aflopend

Vierkant

Aya, Timber, Ibiza, Mallorca

Salontafel Libre

L-Hoek aflopendTimber, Hawai, Aloha

L-Hoek aflopendIbiza, Mallorca

L-Hoek aflopendMallorca

L-Hoek aflopendMallorca

L-Hoek aflopendMallorca

L-Hoek aflopend

L-Hoek aflopend

L-Hoek aflopend

L-Hoek aflopend

L-Hoek aflopend

L-Hoek aflopend

L-Hoek aflopend

L-Hoek

Vierkant

Vierkant

Rechthoek

Rechthoek

Vierkant

Rechthoek

Rechthoek

L-Hoek

L-Hoek

L-Hoek

L-Hoek

L-Hoek

L-Hoek

L-Hoek

Mallorca

Mallorca

Ibiza, Mallorca 

Ibiza, Mallorca

Fitz Roy

Fitz Roy

Fitz Roy

Aya

Lounge universeel

Lounge universeel

Salontafel universeel

Lounge universeel

Salontafel universeel

Lounge universeel

Salontafel Libre

Aya

Aya

Aya

Aya

Nevada

Nevada

Nevada

01 

05

03

07

02

06

34

04

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

27

28

32

29

33

30

35

20

21

22

23

24

25

26

Lounge beschermhoezen

Lengte

Lengte

Breedte

Breedte

Hoogte

Hoogte

Prijs

Prijs

L1 225/L2 225 cm

L1 285/L2 225 cm

L1 180/L2 210 cm

L 220 cm

L1 210/L2 180 cm

L 90 cm

L 95 cm

L1 225/L2 285 cm

L1 280/L2 280 cm

L1 255/L2 255 cm

L1 330/L2 255 cm

L1 255/L2 330 cm

L1 355/L2 280 cm

L1 280 /L2 355 cm

L1 195 /L2 275 cm

L1 275 /L2 195 cm

L1 350 /L2 270 cm

L1 270 /L2 350 cm

L1 350 /L2 350 cm

L1 230 /L2 230 cm

L 280 cm

L 300 cm

L 140 cm

L 300 cm

L 90 cm

L 220 cm

L 142 cm

L1 220 /L2 180 cm

L1 180 /L2 220 cm

L1 295 /L2 230 cm

L1 230 /L2 295 cm

L1 215 /L2 320 cm

L1 320 /L2 215 cm

L1 320 /L2 320 cm

B 100 cm

B 100 cm

B 100 cm

B 100 cm

B 100 cm

B 100 cm

B 95 cm

B 100 cm

B 100 cm

B 100 cm

B 100 cm

B 100 cm

B 100 cm

B 100 cm

B 100 cm

B 100 cm

B 110 cm

B 110 cm

B 110 cm

B 90 cm

B 280 cm

B 300 cm

B 75 cm

B 235 cm

B 90 cm

B 185 cm

B 95 cm

B 90 cm

B 90 cm

B 90 cm

B 90 cm

B 105 cm

B 105 cm

B 105 cm

H1 85/H2 60 cm

H1 85/H2 60 cm

H1 85/H2 60 cm

H1 85/H2 60 cm

H1 85/H2 60 cm

H1 85/H2 60 cm

H 50 cm

H1 85/H2 60 cm

H1 85/H2 60 cm

H1 85/H2 60 cm

H1 85/H2 60 cm

H1 85/H2 60 cm

H1 85/H2 60 cm

H1 85/H2 60 cm

H1 85/H2 60 cm

H1 85/H2 60 cm

H1 80/H2 50 cm

H1 80/H2 50 cm

H1 80/H2 50 cm

H 70 cm

H 70 cm

H 70 cm

H 40 cm

H 70 cm

H 40 cm

H 70 cm

H 50 cm

H 70 cm

H 70 cm

H 70 cm

H 70 cm

H 70 cm

H 70 cm

H 70 cm

€ 79,50

€ 87,50

€ 69,50

€ 49,50

€ 69,50

€ 39,50

€ 32,50

€ 87,50

€ 99,50

€ 89,50

€ 99,50

€ 99,50

€ 105,-

€ 105,-

€ 85,-

€ 85,-

€ 99,50

€ 99,50

€ 115,-

€ 62,50

€ 89,50

€ 95,-

€ 39,50

€ 89,50

€ 29,50

€ 65,-

€ 39,50

€ 65,-

€ 65,-

€ 79,50

€ 79,50

€ 85,-

€ 85,-

€ 95,-

BESCHERMHOES PLAATSEN
BEKIJK DE YOUTUBE VIDEO

BESCHERMHOEZEN LOUNGE

https://www.youtube.com/watch?v=1Im3mGrQBc4
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-01-225-x-225-x-85-60-cm-24-1517-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-11-255-x-330-x-85-60-cm-24-1527-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-20-220-x-180-x-70-cm-24-1536-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-05-285-x-225-x-85-60-cm-24-1521-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-15-275-x-195-x-85-60-cm-24-1531-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-24-215-x-320-x-70-cm-24-1540-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-29-300-x-235-x-70-cm-24-1545-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-03-180-x-210-x-85-60-cm-24-1519-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-13-280-x-355-x-85-60-cm-24-1529-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-22-295-x-230-x-70-cm-24-1538-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-09-255-x-255-x-85-60-cm-24-1525-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-17-270-x-350-x-80-50-cm-24-1533-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-26-320-x-320-x-70-cm-24-1542-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-diningstoelen-6-90-x-100-x-85-60-cm-24-1522-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-02-210-x-180-x-85-60-cm-24-1518-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-12-280-x-355-x-85-60-cm-24-1528-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-21-180-x-220-x-70-cm-24-1537-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-8-280-x-280-x-85-60-cm-24-1524-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-16-350-x-270-x-80-50-cm-24-1532-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-25-320-x-215-x-70-cm-24-1541-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-30-220-x-185-x-70-cm-24-1546-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-04-225-x-285x-85-60-cm-24-1520-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-14-195-x-275-x-85-60-cm-24-1530-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-23-230-x-295-x-70-cm-24-1539-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-28-300-x-300-x-70-cm-24-1544-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-10-330-x-255-x-85-60-cm-24-1526-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-19-230-x-230-x-70-cm-24-1535-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-18-350-x-350-x-80-50-cm-24-1534-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-lounge-27-280-x-280-x-70-cm-24-1543-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-loungebank-7-220-x-100-x-85-60-cm-24-1523-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-salontafel-32-140-x-75-x-40-cm-24-1548-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-libre-vuurtafel-35-142-x-95-x-50-cm-24-1551-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-salontafel-33-90-x-90-x-40-cm-24-1549-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-libre-vuurtafel-34-95-x-95-x-50-cm-24-1550-553
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#

#

#

Type

Type

Type

Vorm

Vorm

Vorm

Vierkant

Rechthoek

Rechthoek

Rechthoek

Rechthoek

Rechthoek

Rechthoek

Vierkant

Rechthoek

Rechthoek

Rechthoek

Diningset universeel

6x Gestapelde stoel

Ligbed universeel

Ligbed Fitz Roy

Diningset universeel

Diningset universeel

Diningset universeel

Diningset universeel

Diningset universeel

Diningset universeel

Diningset universeel

37

36

31

45

41

39

43

38

42

40

44

Lengte

Lengte

Lengte

Breedte

Breedte

Breedte

Hoogte

Hoogte

Hoogte

Prijs

Prijs

Prijs

L 95 cm

L 100 cm

L 205 cm

L 225 cm

L 245 cm

L 185 cm

L 325 cm

L 155 cm

L 265 cm

L 215 cm

L 285 cm

B 95 cm

B 67 cm

B 75 cm

B 95 cm

B 155 cm

B 155 cm

B 155 cm

B 155 cm

B 155 cm

B 155 cm

B 155 cm

H 85 cm

H1 100/H2 125 cm

H 40 cm

H 40 cm

H 85 cm

H 85 cm

H 85 cm

H 85 cm

H 85 cm

H 85 cm

H 85 cm

€ 45,-

€ 39,50

€ 39,50

€ 45,-

€ 75,-

€ 65,-

€ 90,-

€ 60,-

€ 80,-

€ 70,-

€ 85,-

Onze dininghoezen zijn gebaseerd op onze diningset afmetingen met een speling van 
5cm. Dit is nodig om de hoes soepel over uw set te laten vallen. Let op dat u bij het 
opmeten van uw set niet vergeet de stoelen erbij te rekenen. 

Dining beschermhoezen

Ook onze ligbedden zijn gemaakt om 
het hele jaar door buiten te kunnen 
blijven staan. Door het gebruik van een 
beschermhoes verlengt u hier echter 
wel de levensduur mee. Wij hebben voor 
ligbedden 2 maten hoezen, deze ziet u 
hieronder. Zit uw maat er niet bij? Bekijk 
dan de beschermhoezen op maat op de 
volgende pagina. 

Ligbed beschermhoezen

BESCHERMHOEZEN DINING & LIGBEDDEN

https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-ligbed-31-205-x-75-x-40-cm-24-1547-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/24-1552-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-dining-43-325-x-155-x-85-cm-24-1559-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-dining-42-265-x-155-x-85-cm-24-1558-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-dining-41-245-x-155-x-85-cm-24-1557-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-dining-40-215-x-155-x-85-cm-24-1556-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-dining-39-185-x-155-x-85-cm-24-1555-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-dining-38-155-x-155-x-85-cm-24-1554-553
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-dining-37-95-x-95-x-85-cm-24-1553-553
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# Type

24-1121-089

24-1364-090

7978

24-1450-090

18-0239-089

Zweefparasol universeel

Zweefparasol universeel

Zweefparasol Nevada

Zweefparasol Nevada

Stokparasol universeel

Lengte parasol Breedte parasol Hoogte Prijs

L 250 - 300 cm

L 350 cm

L 350 cm

L 400 cm

L 250 - 300 cm

B 250 - 300 cm

B 300 cm

B 350 cm

B 400 cm

B 250 - 300 cm

H 250 cm

H 257 cm

H 300 cm

H 300 cm

H 200 cm

€ 29,95

€ 34,95

€ 44,95

€ 44,95

€ 14,95

Bij de parasolhoezen zit een lange stok waardoor de hoes eenvoudig over de parasol te 
trekken is. Dit maakt het eenvoudig om de hoes om de parasol te bevestigen. 
Aan de zijkant zit een rits met koord die u vervolgens eenvoudig naar beneden trekt. 

Parasol  beschermhoezen

De parasolhoezen hebben een stofklasse 7, wat staat voor zeer goed.
Er zit geen koord aan de onderkant van de hoes. Dit is vanwege de ventilatie, zodat 
het vocht dan makkelijk weg kan.

Kwaliteit  parasol  hoezen

BESCHERMHOEZEN PARASOL

https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/parasolhoes-palermo-napoli-24-1121-089
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/parasolhoes-palermo-24-1364-090
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/parasolhoes-nevada-4x4-3-5x3-5-met-stok-24-1450-090
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/overig/beschermhoezen/stokparasol-beschermhoes-18-0239-089
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Beschermhoes op maat

Wij hebben een ruim aanbod aan standaard formaat tuinmeubelhoezen. Deze ziet 
u op de voorgaande pagina’s. Heeft u echter een afwijkend formaat tuinmeubel of 
tuinmeubelset, dan kunnen wij voor u een beschermhoes op maat laten maken. 
U kunt eenvoudig online een offerte hiervoor aanvragen. U krijgt een aantal vragen en 
u vult uiteraard de gewenste maten in. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij u 
een gepast voorstel doen. 
Houd bij het opmeten altijd goed rekening met een marge van 5cm. Dit is om de hoes 
makkelijk over de set heen te doen. De hoezen hebben onderin een koord om hem 
vervolgens strak te trekken. 

Beschermhoes op maat

Houd bij het opmeten altijd goed 
rekening met een marge van 5cm. 
Deze marge is erg belangrijk om aan 
te houden, anders krijgt u de hoes 
moeilijk over de set heen. 
De hoezen hebben onderin een koord 
om hem vervolgens strak te trekken, 
en gespen om ze vast te zetten. 

Opmeten

BESCHERMHOEZEN OP MAAT

Houd rekening met 5cm marge
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Op onze website kunt u door middel van 5 simpele stappen een offerte aanvragen. 
Bekijk hieronder de 5 vragen/stappen. 
Scan de QR code hieronder en kom direct op de juiste pagina uit. 

In 5 simpele stappen een offerte aanvragen

1 .  Voor wat voor type tuinmeubel heeft  u een hoes nodig?
2.  Is  het product (deels) gemaakt van (teak) hout?
3.  Welke vorm heeft  het product?
4.  Vul  de gewenste afmetingen in
5.  Vraag de offerte aan

1. Betreft het een diningset? Houd 
met het opmeten dan rekening 
met de stoelen. De tuinstoelen 
moet u meenemen in de totale 
afmetingen.

2. Betreft het een teakhouten set? 
Teakhout heeft de eigenschap 
dat het moet blijven ademen. Met 
behulp van een ventilatiehoedje, 
welke tevens gebruikt kan worden 
voor de waterafvoer, kan het 
teakhout blijven ademen. Zo 
beschermt u ook uw teakhouten 
tuinmeubelen goed.

3. Schuif uw set zo dicht mogelijk 
tegen elkaar. Dan heeft u een 
minder grote beschermhoes 
nodig.

4. Vergeet niet een marge bij de 
afmetingen door te voeren. Reken 
altijd 5 centimeter meer.

4 Handige t ips

SCAN & VRAAG AAN
BESCHERMHOES OP MAAT

BESCHERMHOEZEN OP MAAT

https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/advies/bescherming-en-onderhoud/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-op-maat
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Hoezenwijzer

Door middel van een online configurator vult u de maten in van uw tuinset. 
Vervolgens ontvangt u dan de informatie over onze best passende beschermhoes voor 
uw tuinset. Om tot deze hoes te komen beantwoordt u een aantal vragen. Deze vragen/ 
stappen kunt u hieronder bekijken. 
Scan de QR code hieronder en start de hoezenwijzer. 

Welke hoes past het beste bi j  uw set?

SCAN & START
DE HOEZENWIJZER

1 .  Voor wat voor type tuinmeubel heeft  u een hoes nodig?
2.  Welke vorm heeft  het product?
3.  Vul  de gewenste afmeting in
4.  De best passende hoes verschijnt in beeld

BESCHERMHOEZEN HOEZENWIJZER

https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/advies/bescherming-en-onderhoud/beschermhoezen/tuinmeubelhoes-kiezer
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Winkels  & contact

BuitenHof Tuinmeubelen Alkmaar BuitenHof Tuinmeubelen Geel

BuitenHof Tuinmeubelen Heerlen BuitenHof Tuinmeubelen Oostende

BuitenHof Tuinmeubelen Venlo

BuitenHof Tuinmeubelen Cruquius BuitenHof Tuinmeubelen Kalmthout

BuitenHof Tuinmeubelen Spijkenisse

BuitenHof Tuinmeubelen Leiderdorp BuitenHof Tuinmeubelen Turnhout

BuitenHof Tuinmeubelen Waddinxveen

BuitenHof Tuinmeubelen Breda BuitenHof Tuinmeubelen Hasselt

BuitenHof Tuinmeubelen Houten BuitenHof Tuinmeubelen Roeselare

BuitenHof Tuinmeubelen Vlissingen

BuitenHof Tuinmeubelen Eindhoven BuitenHof Tuinmeubelen Maldegem

BuitenHof Tuinmeubelen Tilburg

BuitenHof Tuinmeubelen Naarden BuitenHof Tuinmeubelen Waasmunster

BuitenHof Tuinmeubelen Weert

Nederland Verkoopafdeling

www.buitenhof-tuinmeubelen.nl

www.buitenhof-tuinmeubelen.be

België Verkoopafdeling

Alkmaar Overstad | Koedijkerstraat 12 | 1823 
CR Alkmaar

Tegenover NAC-stadion | Grenssteen 13 | 4815 PP 
Breda

Boulevard Cruquius | Cruquiusplein 4 | 2142 EV 
Cruquius

Antwerpseweg 74 | 2440 Geel

Woonboulevard Heerlen 
In de Cramer 146 | 6412 PM Heerlen

Torhoutsesteenweg 629 | 8400 Oostende

Trefcenter Venlo | Nijmeegseweg 2 | 5916 PT 
Venlo

Brasschaatsteenweg 320 | 2920 Kalmthout

Woonboulevard Spijkenisse 
Lucebertstraat 36 | 3202 SW Spijkenisse

Wooon Leiderdorp | Meubelplein 1 | 2353 EX 
Leiderdorp

Winkelpark XXL | Steenweg op Gierle 339 | 
2300 Turnhout

‘t Groene hart | Kanaaldijk 44 | 2741 PA 
Waddinxveen

Genkersteenweg 82 | 3500 Hasselt

De Meerakker | Duwboot 24 | 3991 CE 
Houten

Koning Leopold III-laan 1 | 8800 Roeselare

President Rooseveltlaan 745 | 4383 NG 
Vlissingen

Woonboulevard Ekkersrijt 
Ekkersrijt 4095 | 5692 DB Eindhoven

Koning Leopoldlaan 81H | 9990 Maldegem

Aabe Fabriek | Aabestraat 50 | 
5021 AV Tilburg

Gooimeer-Zuid | Amsterdamseweg 1A | 1411 AW 
Naarden

Grote Baan 154 | 9250 Waasmunster

Leuken | Roermondseweg 119-123 | 6004 AR 
Weert

telefonisch: 0165 52 67 71  
Whatsapp: 06 82 33 16 21
Emai: verkoop@buitenhoftuinmeubelen.nl

telefonisch: 03 80 80 552
Whatsapp: 04 74 57 12 41
Emai: verkoop@buitenhoftuinmeubelen.be

Nederlandse winkels Belgische winkels

U bent van harte welkom in één van onze winkels. Ook kunt u ons altijd telefonisch, 
via Whatsapp of via de mail bereiken. Onze verkoopafdeling helpt u graag met het 
adviseren van de juiste beschermhoes of het juiste onderhoudsmiddel. 

Nog vragen? Wij  helpen u graag!

WINKELS & CONTACT

https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/winkels
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.be/winkels
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.be/contact
https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/contact


UNIEK DOOR EIGEN DESIGN
Van idee tot eindproduct. Alles 
hebben we in eigen hand en dat 
zorgt voor een unieke collectie, 
waarvan we een hoge kwaliteit 
kunnen garanderen.

DE PRIJS ZIT GOED
Doordat we het gehele proces 
in eigen handen hebben, slaan 
wij tussenhandel over. En dat 
resulteert in verassend  
betaalbare producten.

EINDELOOS 
COMBINEREN
Door de combinatie-
mogelijkheden kunt u uw 
set geheel naar smaak 
samenstellen.

ANNO 1989
Al meer dan 30 jaar een echt 
familiebedrijf. Voor ons staat de 
klant centraal.

HOGE VOORRAAD, KORTE 
LEVERTIJD
Ons distributiecentrum in 
Roosendaal beschikt over 
maar liefst 30.000 m2 aan 
distributieruimte. Hierdoor is uw 
meubel vrijwel altijd voorradig.

Vijf  zekerheden

U bent van harte welkom in één van onze 22 winkels in Nederland & België. 

https://www.buitenhof-tuinmeubelen.nl/winkels

