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Soho  lounge

In elke opstelling een lust voor 
het oog. De Soho lounge is 
ideaal om naar hartenlust 
te combineren. Deze Mix en 
Match set heeft namelijk een 
ruime keuze uit elementen en 

kussens waardoor die in elke 
gewenste afmeting een uniek 
karakter krijgt. Met een teak 
toevoegingen is deze set is 
echt nooit hetzelfde. De Soho 
is ook mogelijk met een zwart 

polywood blad. Dit is mogelijk 
in de combinatie met een lava 
aluminium frame,



SOHO LOUNGE

Frame
Kussens

Hoekbank
Zithoogte

Salontafel

Tafelblad

 

Lava aluminium
Steel Comforma
(rechter foto Coral Comforma)
193 x 253 x 88 cm
40 cm

Gili 33 x 33 x 30 cm
Gili 33 x 33 x 40 cm
Gili 33 x 33 x 40 cm
Robuust teak



SOHO LOUNGE

Frame
Kussens

Hoekbank
Stoel
Zithoogte

Salontafel
Tafelblad 

Lava aluminium
Khaki All Weather

270 x 270 x 88 cm
93 x 90 x 88 cm
40 cm

82 x 82 x 40 cm
Robuust teak

SOHO LOUNGE

Frame
Kussens

2-zitsbank
Stoel
Zithoogte

Salontafel
Tafelblad

Lava aluminium
Basalt Comforma

171 x 90 x 88 cm
93 x 90 x 88 cm
40 cm

118 x 82 x 40 cm
Robuust teak



SOHO LOUNGE

Frame
Kussens

Hoekbank
Zithoogte

Bondi stoel
Poef
Pull over
Gili bloembak
 

Lava aluminium
Steel Comforma

270 x 270 x 88 cm
40 cm

66 x 68 x 92 cm
77.5 x 77.5 x 40 cm
42 x 87 x 46 cm
33 x 33 x 60 cm
33 x 33 x 70 cm



SOHO LOUNGE HOOG

Frame
Kussens

Hoekbank
Zithoogte

Salontafel
Tafelblad

Lava aluminium
Soltex Olijfgroen

295 x 373 x 88 cm
40 cm

144 x 75 x 67 cm
Robuust teak



FELIX RELAXSTOEL

SOHO LOUNGE

Frame
Kussens

Stoel
Zithoogte

Frame
Kussens

Bank
Felix stoel 
Zithoogte

Salontafel  
Salontafel
Tafelblad

Tapijt
Tapijt maat

Wit aluminium
Soltex mistgrijs

85 x 88 x 86 cm
37 cm

Wit aluminium
Soltex mistgrijs

205 x 90 x 88 cm
85 x 88 x 86 cm
37-40 cm

Gili 59 x 59 x 30 cm
Gili 33 x 33 x 40 cm 
Robuust teak

Light grey
240x240cm



BONDI RELAXSTOEL TETE A TETE

BONDI RELAXSTOEL

Frame
Kussens

Stoel
Zithoogte

Frame
Kussens

Stoel
Zithoogte

Wit aluminium
Olijfgroen Soltex

142 x 86 x 92 cm
29-36 cm

Lava aluminium
Mistgrijs soltex

66 x 86 x 92 cm
29-36 cm



Teakhout
Tafelbladen

Robuust 24/28 mm

Polywood

Robuust 24/28 mm

Frame
Combinaties

Materialen & pri jzen

De Soho lounge is mogelijk met een aluminium frame in 
combinatie met teakhouten of in combinatie met 
polywood. Aluminium is een erg onderhoudsvriendelijk 
materiaal. Het is licht van gewicht, roestvrij en heeft 
weinig onderhoud nodig. Ons teakhout is duurzaam en 
sterk door middel van natuurlijke olieen. Teakhout geeft 

Alle 3 onze typen kussens zijn echte buitenkussens 
en bestand tegen verkleuring, schimmel, chloor en 
vuil. Daarnaast zijn ze makkelijk wasbaar. Het verschil 
tussen de kussens zit in de buitenhoes, de vullingen 
van alle kussens zijn net als de prijzen van de kussens 
gelijk.

Bent u een echte buitenzitter, zomer en winter? En 
heeft u geen zin of ruimte om telkens de kussens op te 
bergen? Dan past onze stof All Weather perfect bij u.  
All Weather kussens zijn 100% weerbestendig en kunnen 
het hele jaar door buiten blijven. Het materiaal is 
zeer sterk en erg goed bestand tegen vuil. Een extra 
voordeel van All Weather is de waterdoorlatendheid 
van de kussens. Met All Weather kussens heeft u het 
hele jaar door een mooi aangeklede tuin. Advies: 
kussens altijd buiten laten.

Zit u vaak buiten, maar bergt u de kussens in de herfst 
op om deze bij de eerste lentestralen weer buiten te 
leggen? Dan past onze stof Soltex perfect bij u. Soltex 
kussens voelen natuurlijk aan, zijn sterk, waterafstotend 
en eenvoudig te onderhouden.  
Advies: kussens buiten laten in lente en zomer.

Comforma Outdoor kussens. 
Kenmerkend aan deze mooie buitenstof is zijn 
zachtheid, comfort en scothgard behandeling van de 
vezel. Deze behandeling zorgt voor afstoting van vuil 
en vloeistoffen, zelfs rode wijn. Advies: opbergen bij 
perioden van slecht weer.

Frame & tafelbladen

Kussens

u set een warme en stoere uitstraling.
Het Lava aluminium frame kunt u ook combineren
met het zwarte polywood. Polywood heeft de look van
hout. Combineer bij uw set de leuke en veelzijdige Gili
bijzettafels & bloembakken.

All Weather Soltex

Comforma 

Kussens

Antraciet

Steel

Carbon

Ivory

Coral

Muisgrijs

Mistgrijs

Basalt

Khaki

OlijfgroenTaupe

Losse onderdelen

€875,- c.v. €659,50

L180 x D90 x H88 cm
Bank links + zijtafel

€825- c.v. €619,50

L163 x D90 x H88 cm
Bank rechts + arm

€875,- c.v. €659,50

L180 x D90 x H88 cm
Bank rechts + zijtafel

€895,- c.v. €699,50

L193 x D90 x H90 cm
Chaise Longue Links

€895,- c.v. €699,50

L193 x D90 x H90 cm
Chaise Longue rechts

€500,- c.v. €395,-

L95 x D90 x H88 cm
Stoel

€490,- c.v. €365,-

L90 x D90 x H88 cm
Hoekdeel

€400,- c.v. €290,-

€885,- c.v. €669,50

L78 x D90 x H88 cm

L163 x D90 x H88 cm

Tussendeel

Bank rechts + arm hoog

Prijs €295,- c.v. €215,-

€550,- c.v. €415,-

L77,5 x D77,5 x H40 cm

L90 x D90 x H88 cm

Poef

Hoekdeel hoog

Prijs

Prijs

€205,- c.v. €155,-

€560,- c.v. €435,-

L82 x D41 x H40 cm

L95 x D90 x H88 cm

Halve Poef

Stoel hoog

Prijs

L118 x D82 x H40 L82 x D82 x H40 L144 x D75 x H67
Salontafel Soho Salontafel Soho Salontafel Soho Vida

€949,- c.v. €729,50
€915,- c.v. €699,50

€855,- c.v. €639,50

L205 x D90 x H88 cm
2,-zitsbank + zijtafels

incl. blad:

incl. blad:

€845,- c.v. €650,-

L171 x D90 x H88 cm
2-zitsbank

€825- c.v. €619,50

L163 x D90 x H88 cm
Bank links + arm

€579,- c.v. €399,-

€885,- c.v. €669,50

L155 x D78 x H40 cm

L163 x D90 x H88 cm

2-zitspoef

Bank links + arm hoog

Prijs

€430,- c.v. €320,-

L78 x D90 x H88 cm
Tussendeel hoog

Prijs

Salontafels

Soho hoge rug - enkel mogelijk in de combinatie lava/robuust teak

Bekijk de Gili salontafels, bloembakken en onze buiten tapijten op de 
volgende pagina. 

€259,- c.v. €189,- €439,- c.v. €349,-
€349,- c.v. €279,- €619,- c.v. €529,-

L66 x D86 x H92 cm L142 x D91 x H92 cm
Bondi relaxstoel Bondi stoel tete-a-tete

Prijs Prijs 
excl. kussen excl. kussen
incl. kussen incl. kussen

€209,- c.v. €170,-

L87 x B41,5 x H45 cm
Pull-over / bankje

Aluminium
Teak €209,- c.v. €170,-

teak

teak

Polywood

Polywood

€825,- c.v. €630,-

€885,- c.v. €679,50

€805,- c.v. €599,50

€885,- c.v. €679,50

€855,- c.v. €639,50

€510,- c.v. €385,-

€805,- c.v. €599,50

incl. blad:

incl. blad:

incl. blad:

incl. blad:

incl. blad:

incl. blad:

incl. blad:
teak

teak

teak

teak

teak

teak

teak

Prijs

Polywood

Polywood

Polywood

Polywood

Polywood

Polywood

Polywood

incl. blad: incl. blad: incl. blad:
teak teak teak

€445,- c.v. €355 €395,- c.v. €315 €459,- c.v. €379
€395,- c.v. €305 €375,- c.v. €295

incl. blad: incl. blad: incl. blad:
teak teak teak
Polywood Polywood

€229,- c.v. €189,-
€319,- c.v. €279,-

Prijs 
excl. kussen
incl. kussen

L85 x D88 x H86 cm
Felix stoel

Lava i.c.m. 
robuust teak

Wit i.c.m. 
robuust teak

Lava i.c.m. 
zwart Polywood



Lava i.c.m. 
robuust teak

Wit i.c.m. 
robuust teak

Lava i.c.m. 
zwart Polywood

Lava i.c.m. 
grijs Polywood

Wit i.c.m. 
zwart Polywood

Wit i.c.m. 
grijs Polywood

Frame & blad
Combinaties

Gi l i  materialen & pri jzen 

Maak uw set compleet met de veelzijzige Gili bijzettafels 
en de Gili bloembakken. Kies uit een teak of polywood 
blad voor uw bijzettafel en kies uit 4 verschillende 
hoogte en breedte maten. 

Bijzettafels en bloembakken 
De bloembakken zijn mogelijk in 4 verschillende 
hoogte maten. En kunnen naast de standaard kleuren 
ook mogelijk in de kleur groen. De bloembak kunt u 
ook gebruiken als wijncooler!

Bijzettafels & bloembakken Gili

€55,- c.v. €45,- €99,- c.v. €89.50
€65,- c.v. €55,- €109,- c.v. €90.50

L33 x B33 x H30 cm L33 x B33 x H30 cm
Bijzettafel laag Bijzettafel laag (dicht)

Polywood Polywood
incl. blad: incl. blad:

Teak Teak

L33 x B33 x H40 cm
Bijzettafel middel

L33 x B33 x H50 cm
Bijzettafel hoog

L59 x B59 x H30 cm
Bijzettafel groot

€69,- c.v. €54.50

L33 x B33 x H30 cm
Ook mogelijk het groen Ook mogelijk het groen

Bloembak standaard

Prijs €94,- c.v. €74.50

L33 x B33 x H60 cm
Bloembak laag

Prijs €99,- c.v. €79.50

L33 x B33 x H70 cm
Bloembak middel 

Prijs €104,- c.v. €84.50

L33 x B33 x H80 cm
Bloembak hoog

Prijs

€60,- c.v. €50,- €65,- c.v. €55,- €90,- c.v. €75,-
€70,- c.v. €60,- €75,- c.v. €65,- €100,- c.v. €85,-

Polywood Polywood Polywood
incl. blad: incl. blad: incl. blad:

Teak Teak Teak

Ook mogelijk het groen Ook mogelijk het groen

Nieuw in de collectie zijn onze tapijten, deze zijn van 
maart tot oktober goed te gebruiken in uw tuin. Deze 
kleden zijn gemaakt van 100% polyester, bestand om 
regen door te laten en zijn water- en geurafstotend. 
Ander voordeel aan deze kleden is dat ze geen boven 
of onderkant hebben en daarom aan twee zijden te 

Maat: 180 x 260 cm Prijs: €379 c.v. €289
Maat: 240 x 240 cm Prijs: €469 c.v. €349

Tapijten

Maten & pri jzen

gebruiken zijn. Verder zijn alle kleden weerbestendig, 
kleurvast en schimmelwerend. Dit product kan 
worden gereinigd met een stofzuiger of door het af 
te kloppen. Ook kan het af en toe worden afgespoeld 
met tuinslang. Wij hebben de tapijten in 3 kleuren en 
2 maten. 

Charcoal grey Light greyDark grey

Kleuren



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 24 winkels in Nederland & België. 

Nederland Verkoopafdeling

www.buitenhof-tuinmeubelen.nl

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

www.buitenhof-tuinmeubelen.be

België Verkoopafdeling
Telefonisch: 03 80 80 552
Whatsapp: 04 74 57 12 41
Email: verkoop@buitenhoftuinmeubelen.be

Nog vragen? 
Wij  helpen u graag!


