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Timber  lounge

Dé set om eindeloos mee te 
combineren. Met haar vele 
mogelijkheden en opties is 
de Timber lounge een van de 
grootste Mix en Match sets uit 
onze collectie. U heeft namelijk 

niet alleen een vrije keuze in de 
kussens uit onze collectie maar 
ook uit veel verschillende losse 
elementen in twee verschillende 
kleuren. Zo is er voor elke tuin 
een speciale lounge samen

te stellen. Precies zoals u het 
wilt.



TIMBER LOUNGE HOGE ARMTIMBER LOUNGE HOGE ARM

Frame
Kussens

Hoekbank
Zithoogte

Salontafel
Tafelblad
Pull-over

Frame
Kussens

Hoekbank
Zithoogte

Salontafel
Tafelblad
Pull-over

Wit aluminium
Taupe All Weather

222 x 305 x 90 cm
40 cm

140 x 75 x 39 cm
Robuust teak
Wit aluminium

Wit aluminium
Mistgrijs Soltex

222 x 305 x 90 cm
40 cm

140 x 75 x 39 cm
Betonlook Keramiek
Wit aluminium



TIMBER LOUNGE RONDE ARM

Frame
Kussens

Hoekbank
Zithoogte

Salontafel
Tafelblad

Wit aluminium
Muisgrijs All Weather

222 x 222 x 90 cm
40 cm

Ø90 x  48-74 cm
Betonlook keramiek



TIMBER LOUNGE RONDE ARM

Frame
Kussens

2-zitsbank
Stoel
Zithoogte

Salontafel
Tafelblad

Wit aluminium
Muisgrijs All Weather

138 x 90 x 90 cm
75 x 90 x 90 cm 
40 cm

140 x 75 x 39 cm
Betonlook keramiek



TIMBER LOUNGE

Frame
Kussens

Bank 2,5-zits
Stoel
Zithoogte

Salontafel
Tafelblad
Butler trolley

Lava aluminium
Antraciet Soltex

171 x 90 x 90 cm
75 x 90 x 90 cm
40 cm

140 x 75 x 48-74 cm
Betonlook keramiek
Lava aluminium



TIMBER CHAISE LONGUE

Frame
Kussens

Chaise longue
+ open bank
Zithoogte

Lava aluminium
Carbon All Weather

177 x 210 x 90 cm

40 cm

TIMBER LOUNGE

Frame
Kussens

Hoekbank
Stoel
Halve poef
Zithoogte

Salontafel
Tafelblad

Lava aluminium
Carbon All Weather

222 x 305 x 90 cm
75 x 90 x 90 cm
69 x 35 x 90 cm
40 cm

140 x 75 x 48-74 cm
Keramiek 



Teakhout Keramiek Spraystone
Tafelbladen

Betonlook 10mm

Stone grey 10mm

Antraciet 10mm

Robuust 24/28 mm

Grijs 24/28 mm

Frames
Aluminium

Wit

Lava

Materialen & pri jzen

Het Timber frame is gemaakt van aluminium. 
Aluminium is weersbestendig, licht van gewicht en zal 
niet gaan roesten. Combineer het aluminium met een 
teakhouten tafelblad. Ons teakhout is duurzaam en 
sterk door middel van natuurlijke olieen. Als u minder 

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

onderhoud wilt, kiest u voor het sterke en krasvaste 
keramiek. Keramiek is ook hitte en UV-bestendig. Of ga 
voor Spraystone, Spraystone bestaat uit gemalelen 
stukjes steen gespoten over een glassplaat. Zo heeft u 
de look van steen maar niet het gewicht. 

All Weather Soltex

Comforma 

Kussens

Antraciet

Steel

Carbon

Ivory

Coral

Muisgrijs

Mistgrijs

Basalt

Khaki

OlijfgroenTaupe

Losse onderdelen

Salontafels

€1065,- c.v. €850,-

L202 x D90 x H90 cm
3-zitsbank

Prijs €985,- c.v. €780,-

L171 x D90 x H90 cm
2,5-zitsbank

Prijs €750,- c.v. €595,-

L138 x D90 x H90 cm
2-zitsbank

Prijs €649,- c.v. €525,-

€679,- c.v. €565,-

L132 x D90 x H90 cm

L132 x D90 x H90 cm

Open bank links recht

Open bank links rond

Prijs

Prijs

€649,- c.v. €525,-

€679,- c.v. €565,-

L132 x D90 x H90 cm

L132 x D90 x H90 cm

Open bank rechts recht

Open bank rechts rond

Prijs

Prijs€789,- c.v. €625,-

L147 x D90 x H90 cm
Open bank links hoog

Prijs €789,- c.v. €625,-

L177 x D78 x H90 cm
Chaise longue links

Prijs

€789,- c.v. €625,-

L177 x D78 x H90 cm
Chaise longue rechts

Prijs €395,- c.v. €325,- €435,- c.v. €375,-

L75 x D90 x H90 cm L75 x D90 x H90 cm
Stoel Stoel rond

Prijs Prijs €509,- c.v. €410,-

L90 x D90 x H90 cm
Hoekdeel

Prijs €790,- c.v. €640,-

L113 x D113 x H90 cm
Comfort hoekdeel

Prijs

€295,- c.v. €240,-

L63 x D90 x H90 cm
Tussendeel

Prijs €575,- c.v. €470,-

L126 x D90 x H90 cm
Dubbel tussendeel

Prijs €239,- c.v. €189,-

L69 x D69 x H39 cm
Poef

Prijs €185,- c.v. €145,-

L69 x D35 x H40 cm
Poef half 

Prijs €349,- c.v. €275,-

L88 x B51 x H61 cm
Butler trolley

Prijs

€119,- c.v. €89,-

L45 x D45 x H44 cm
Breeze poef

Prijs €125,- c.v. €99,-

L78 x B20 x H39 cm
Inbetween

Aluminium

Teak €125,- c.v. €99,-

€209,- c.v. €190,-

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

Aluminium

Teak €209,- c.v. €190,-

combinaties
Lava, wit

€660,- c.v. €519,-

€770,- c.v. €619,-

€690,- c.v. €539,-

L140 x D75 x H48-74 cm
Zeb verstelbaar

Tafel incl. keramiek blad

Tafel incl. Mixx teak blad

Tafel incl. Concept teak blad

10mm

28mm

24mm

€610,- c.v. €479,-
Tafel incl. spraystone blad
8mm

combinaties
Lava, wit

€490,- c.v. €379,-

€590,- c.v. €469,- €599,- c.v. €529,-

€530,- c.v. €409,-

L90 x D90 x H48-74 cm
Zeb verstelbaar

Tafel incl. keramiek blad

Tafel incl. Mixx teak blad Tafel incl. Mixx teak blad

Tafel incl. Concept teak blad

10mm

28mm 28mm

24mm

€450,- c.v. €349,-
Tafel incl. spraystone blad
8mm

combinaties
Lava, wit

€500,- c.v. €389,-

€550,- c.v. €429,-

Ø90 x H48-74 cm
Zeb verstelbaar

Tafel incl. keramiek blad

Tafel incl. Concept teak blad

10mm

24mm

€460,- c.v. €359,-
Tafel incl. spraystone blad
8mm

combinaties
Lava, wit

€420,- c.v. €329,-

€530,- c.v. €429,-

€450,- c.v. €349,-

L140 x D75 x H48 cm
Concept

Tafel incl. keramiek blad

Tafel incl. Mixx teak blad

Tafel incl. Concept teak blad

10mm

28mm

24mm

€370,- c.v. €289,-
Tafel incl. spraystone blad
8mm

combinaties
Lava, wit

€350,- c.v. €269,-

€450,- c.v. €359,-

€390,- c.v. €299,-

L90 x D90 x H38 cm
Concept

Tafel incl. keramiek blad

Tafel incl. Mixx teak blad

Tafel incl. Concept teak blad

10mm

28mm

24mm

€310,- c.v. €239,-
Tafel incl. spraystone blad
8mm

Zwart 8mm

Muisgrijs 8mm

€789,- c.v. €625,-

L147 x D90 x H90 cm
Open bank rechts hoog

Prijs

combinaties
Lava, wit

€550,- c.v. €419,-

€680,- c.v. €529,-

€575,- c.v. €439,-

L140 x D75 x H67 cm
Timber salontafel hoog

Tafel incl. keramiek blad

Tafel incl. Mixx teak blad

Tafel incl. Concept teak blad

10mm

28mm

24mm

€500,- c.v. €379,-
Tafel incl. spraystone blad
8mm



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!


