BESCHERMING
EN ONDERHOUDS
ADVIES

ONDERHOUD VAN UW BUITENHOF PRODUCTEN
BuitenHof Tuinmeubelen verkoopt een breed scala aan producten bestaande uit
verschillende materialen. In dit document beschrijven wij hoe u het beste
de producten kunt onderhouden voor een optimale levensduur.
Wij vinden het belangrijk dat u kunt blijven genieten van uw BuitenHof
tuinmeubelen. Graag leggen wij uit hoe u uw tuinmeubelen het beste kunt
onderhouden en welke producten u hiervoor kunt gebruiken.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website:
www.buitenhof-tuinmeubelen.nl / www.buitenhof-tuinmeubelen.be
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ARTWOOD/POLYWOOD

TEAKHOUT NATUREL/ROBUUST

De uitstraling van echt hout, maar dan onderhoudsvrij.

Bescherm teakhout met de juiste onderhoudsmiddelen tegen weersinvloeden en
geniet zo langer van uw tuinmeubel.
Om uw teakhouten product te beschermen tegen

U kunt de protector het beste minimaal 2 keer per

vuil en vlekken, raden wij u aan deze tenminste twee

jaar aanbrengen volgens de gebruiksaanwijzing.

keer per jaar te behandelen met de bijgeleverde

Het teakhout krijgt door het aanbrengen van de

Teak Shield. Weersinvloeden laten het hout

vintage protector een warme donkere kleur. Met

langzaam van kleur veranderen in een mooie grijze

de Teak reiniger en hersteller reinigt u uw teakhout

tint. Wilt u liever geen vergrijzing van uw teakhouten

grondig(absoluut geen hogedrukreiniger gebruiken).

meubel? Dan kunt u de ‘Life Outdoor Living Vintage

Reinig uw teakhout daarnaast nooit met

Teak Protector’ gebruiken.

agressieve schoonmaakmiddelen.

Teakshield
1000ml €39,95

Teakshield
500ml €19,95

Teak protector
1000ml €34,95

Dit materiaal is een 100% kunstmatig alternatief

smeltplekken veroorzaken.

voor hout. Het heeft wél de uitstraling van “echt”

U kunt het product schoonmaken met Life Outdoor

hout, maar niet het onderhoud. Daarnaast is het

Living Artwood Cleaner en preventief behandelen

licht in gewicht en zijn haarscheurtjes, vergrijzing en

met Life Outdoor Living Artwood Protector tegen vuil

splintervorming uitgesloten. Polywood hoeft ook niet

en vlekken.

gecoat of gelakt te worden, maar wordt direct op de
gewenste kleur (inclusief de karakteristieke

Artwood reiniger
500ml €19,95

nerfstructuren van hout) geproduceerd.
Pas wel op met glaswerk: dit kan in combinatie met

Artwood protector
500ml €34,95

zonlicht als vergrootglas werken en kleine

Teak cleaner
1000ml €19,95

WICKER VLECHTWERK
Reinig het wicker vlechtwerk regelmatig zodat de set er het gehele jaar
mooi bij staat.

TEAKHOUT GRIJS

Wicker is een kunststof vlechtwerk. Al deze

U kunt ze dan ook het gehele jaar buiten laten staan.

meubelen worden met de hand geweven, over een

Onderhoud: U kunt het product reinigen met de Life

aluminium frame, tot een volledig weerbestendig

Outdoor Living Textilene and Wicker Cleaner.

product. Door het gebruik van natuurgetrouwe

Behoud de grijze kleur van het teakhout en ga kleurvervaging tegen.

kleuren en 100% handwerk kunnen er nuance
Dit kenmerkt en versterkt de “natuurlijke” uitstraling

Het teakhouten meubel heeft een greywash laag die

fabriek al behandeld met Teak Shield. Deze laag

door de fabrikant aangebracht is. Dit is een tijdelijke

Teak Shield slijt binnen een aantal maanden en

kleurlaag die op den duur vervaagd. Onder deze

daarna dient u het product hier minimaal 2 keer per

laag zal de verkleuring van het teakhout

jaar mee te behandelen. Dit product is kleurloos en

doorgaan. Dit kan enige tijd duren. De originele kleur

geeft tevens een beschermlaag, zodat vuil en

van teakhout kan zichtbaar worden wanneer de

vlekken niet in het blad trekken. Daarnaast is er

bovenste laag sneller slijt dan de verkleuring onder

minder kans op algenvorming. Met de Teak reiniger

deze laag. Wanneer u de aangebrachte kleur langer

en hersteller reinigt u uw teakhout grondig

wilt behouden, kunt u het beste het product

(absoluut geen hogedrukreiniger gebruiken).

behandelen met de bijgeleverde ‘Life Outdoor Living

Reinig uw teakhout daarnaast nooit met agressieve

Teak Shield’. Al onze grijze meubels zijn reeds in de

schoonmaakmiddelen.

Teakshield
1000ml €39,95

Teakshield
500ml €19,95

van de tuinmeubelen. Het draad waarmee gewerkt
wordt is UV bestendig, wat betekent dat deze draad
kleurvast is en niet gaat uitharden.

ALUMINIUM
Een licht weerbestendig materiaal dat niet roest.
Aluminium is een materiaal dat veelvuldig wordt
toegepast in onze tuinmeubelcollectie. Aluminium
heeft vele voordelen voor het gebruik buitenshuis,

Teak cleaner
1000ml €19,95

Textilene en wicker cleaner
500ml €19,95

verschillen ontstaan in kleur, dikte en weefpatroon.

Teak colour grey
500ml €14,95

Onderhoud: Reinig en bescherm uw aluminium
tuinmeubelen eenvoudig met de LIFE Outdoor Living
aluminium reiniger en beschermer.

het is namelijk licht van gewicht en roest niet.
Door de in de fabriek aangebrachte coating zal het
aluminium, in het geval van lakschade, niet gaan
roesten. Beschadigingen in de lak zijn eenvoudig bij
te werken met de daarvoor bestemde spuitbussen.
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Aluminium reiniger en beschermer
500ml €19,95

KERAMIEK

KUSSENS TEXTILENE ALL WEATHER

Een weerbestendig materiaal met een stoere en natuurlijke uitstraling.
Een keramiek blad is gemaakt van 2 of 3 dunne
lagen keramisch materiaal die gelijmd worden
op een glazen plaat. Keramisch materiaal is hard
gebakken en daardoor uitstekend geschikt om het
hele jaar buiten te laten staan. Het blad kunt u

Houd uw All Weather kussens waterdoorlatend.

Gebruik nooit harde schuurmiddelen of agressieve
middelen zoals zuren en/of chemische producten.

Keramiek cleaner & protector
500ml €19,95

reinigen en beschermen met de LIFE keramiek

Textilene wordt het meeste gebruikt voor onze All

plaats van bijvoorbeeld wicker. Onderhoud: Om het

Weather kussens, de kussens zijn speciaal gemaakt

binnenkussen te reinigen kunt u het buitenkussen

om buiten te laten liggen. Wanneer het regent trekt

verwijderen en het binnenkussen reinigen met een

de regen door het textilene heen in het binnenkussen.

mild schoonmaakmiddel. U kunt het buitenkussen

Door op het kussen te duwen of deze op de zijkant

reinigen met de Life Outdoor Living Textilene en

te zetten, zullen de kussens in relatief korte tijd droog

Wicker Cleaner.

zijn. Spuit de kussens voor ingebruikname in met

cleaner & protector.

de bijgeleverde textilene/wicker cleaner. Herhaal
dit regelmatig. Het kussen wordt minder snel vuil en
het regenwater loopt sneller weg. Textilene wordt

SPRAYSTONE

Textilene en wicker cleaner
500ml €19,95

tegenwoordig ook steeds vaker in meubels gebruikt
als zitting en rugleuning of als complete bekleding in

Bescherm uw spraystone blad met de spraystone beschermer en reiniger.
Spraystone is een mix van gemalen natuursteen en

Voor het schoonmaken adviseren wij de LIFE

hoogwaardige hars gespoten op een glasplaat.

spraystone reiniger.

Het is raadzaam om een beschermende laag
aan te brengen en hiervoor de Life Outdoor Living
Spraystone beschermer te gebruiken. Wanneer u
langdurig producten zoals bloempotten op de tafel

Spraystone
Beschermer
500ml €19,95

KUSSENS STOFPLUS

Spraystone
Reiniger
500ml €15,95

Vernieuw de beschermlaag van uw StofPlus kussens om de waterafstotende
functie te behouden.

laat staan, dan kunnen deze vlekken veroorzaken.

De StofPlus kussens zijn behandeld met een UV

doek protector inspuiten om de beschermlaag te

beschermde coating. De kussens kunnen best wel

vernieuwen en zo de waterafstotende functie te

een keer nat worden, maar het is aan te raden deze

behouden.

op te bergen. Door de beschermende laag is het

PARASOLS

kussen water en vuil afstotend.

Stof & doek protector
500ml €29,95

Onderhoud: Het kussen regelmatig met stof en

Voorkom verkleuring en houd uw parasoldoek langer water- en vuilafstotend.
De doeken van onze parasols zijn van StofPlus of

LIFE Outdoor Living Stof en doek protector:

spuncrylic materiaal gemaakt. Deze zijn behandeld

De StofPlus en spuncrylic doeken kunt u behandelen

met een beschermende coating, echter maakt dit

met de bijbehorende protector. Deze zorgt ervoor

ze niet 100% kleurvast. StofPlus en spuncrylic kunnen

dat het doek langer water en vuilafstotend blijft.

verkleuren. Het verschil tussen StofPlus en spuncrylic

Dit dient u meerdere keren per jaar te herhalen.

KUSSENS SOLTEX
De textilene en wicker reiniger houdt uw Soltex kussens waterdoorlatend.

is dat de kleur echtheid van spuncrylic hoger is dan
van StofPlus. Om kleurverschil te voorkomen dient
u altijd een beschermhoes te gebruiken wanneer
de parasol is ingeklapt. Onderhoud: De doeken zijn

Stof & doek protector
500ml €29,95

afneembaar en mogen op 30 graden met de hand

u het buitenkussen verwijderen en het binnen

kussen te duwen of deze op de zijkant te zetten,

kussen reinigen met een mild schoonmaakmiddel.

zullen de kussens in relatief korte tijd droog zijn.

U kunt het buitenkussen reinigen met de

Spuit de kussens voor ingebruikname in met de

Life Outdoor Living Textilene en Wicker Cleaner.

regelmatig. Het kussen wordt minder snel vuil, en

vochtig is terug monteren. Met lauw water en
verwijderen zonder het doek te demonteren.

Onderhoud: Om het binnen kussen te reinigen kunt

heen in het binnenkussen. Door op het

bijgeleverde textilene/wicker cleaner. Herhaal dit

gewassen worden. Bij voorkeur het doek als het nog
groene zeep kunt u gemakkelijk de vlekken

Wanneer het regent trekt de regen door het textilene

het regenwater loopt sneller weg.
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Textilene en wicker cleaner
500ml €19,95

KUSSENS SUNBRELLA

VUURTAFELS

U kunt de Sunbrella kussens makkelijk schoonmaken met een borstel of
handwas.
Veeg vuil of vlekken meteen weg met een zachte

Grondige schoonmaak voor hardnekkige vlekken en

LIFE vuurtafels zijn sfeerhaarden vervaardigd uit aluminium en verkrijgbaar in de
kleuren van onze bestaande meubels lava en wit waardoor deze perfect passen bij
onze lounge series.

borstel of doek.

schimmels:

Handwas op deze manier:

Stof van Sunbrella is speciaal behandeld tegen

Deze vuurtafels worden geleverd inclusief

is het aan te raden om de beschermhoes over de

Maak een schoonmaakoplossing van 60 ml zachte

schimmelvorming. Toch zou er schimmel kunnen

gasdrukregelaar en zijn exclusief gasfles en

haard te doen. Dit voorkomt vervaging van de kleur.

zeep voor 4 liter lauw water (minder dan 40°C).

groeien op vuil of andere vreemde substanties die

beschermhoes (de volledige vuurtafels zijn wel

De tafels zijn alleen geschikt voor buiten gebruik.

Maak schoon met een zachte borstel en laat de

op de stof blijven liggen. Zo verwijdert u schimmel of

inclusief hoes). U dient een beschermhoes aan te

Verder dient u altijd een gasdrukregelaar te

oplossing even intrekken in het weefsel.

andere hardnekkige vlekken:

schaffen bij uw vuurtafel om deze te beschermen

gebruiken tussen de Cocoon tafel en de gasfles.

Spoel grondig en laat de stof daarna drogen in

Maak een oplossing van 240 ml bleekwater en 60

tegen de invloeden van buiten. Dit voorkomt extra

De gasfles en gasdrukregelaar zijn bij de Cocoon

open lucht.

ml zachte zeep voor 4 liter schoon water. Sproei die

onderhoud aan de onderdelen van uw gashaard

vuurhaarden exclusief.

en behoud de kwaliteit. De LIFE vuurhaarden werken

De Cocoon vuurtafels kunnen omgebouwd worden

alleen op propaan/butaan en kunnen niet

naar een aardgas aansluiting door een erkend

omgebouwd worden naar aardgas aansluiting.

installateur.

oplossing op de stof en laat het even intrekken in
het weefsel. Schrob grondig met een zachte borstel,
spoel met ruim water af en laat de stof drogen

Cocoon vuurtafels zijn sfeerhaarden vervaardigd uit

in open lucht. Als het om hardnekkige vlekken of
schimmelvorming gaat, mag u nog meer bleekwater
toevoegen.

composiet. Wanneer de haard niet gebruikt wordt,

Belangrijke weetjes bij het gebruik van vuurtafels
• Gasslangen en gasdrukregelaars moeten iedere 5 jaar vervangen worden vanwege de
slijtage die ontstaat door het gebruik;
• Wij raden aan om ieder jaar alle vuurhaarden door een erkend gasinstallateur te laten
nakijken;

KUNSTSTOF LAMPEN EN STOELEN

• Wanneer de haard niet in gebruik is, moet deze afdekt worden met de beschermhoes
om de onderdelen van de haard te beschermen;

Onderhoud uw kunststof tuinlampen en stoelen zorgvuldig om hier nog langer van
te kunnen genieten.
Gelieve de tuinlampen in de winter, in verband met

Onze Club en Olex stoelen zijn gemaakt van kunststof.

grote temperatuurverschillen, binnen te plaatsen.

Deze stoelen moeten voor ingebruikname behandeld

Dit ter voorkoming dat er scheurvorming en/of

worden met kunststof protector/cleaner om plekjes te

kortsluiting optreedt. Wij adviseren u deze te

voorkomen. Daarna regelmatig met dit product

reinigen met lauw water en groene zeep of soda.

reinigen.

• Controleer na gebruik of de gasfles goed afgesloten/dicht gedraaid is;
• Controleer altijd vóór gebruik of alle aansluitingen goed vast zitten aan de gasfles en
vuurhaard;
• Na gebruik eerst laten afkoelen voor de hoes er overheen gaat.

BESCHERMHOEZEN

U kunt de kunststof kap reinigen met de
kunststof/Oliver protector/cleaner.

Met de beschermhoezen zijn uw meubelen altijd goed beschermd.

Kunststof Protector
500ml €29,95

We hebben een breed assortiment

beschermhoezen op maat voor u te maken.

beschermhoezen in onze collectie om alle

Via onze website www.buitenhof-tuinmeubelen.nl of

verkrijgbare loungesets, diningset, parasols en

www.buitenhof-tuinmeubelen.be kunt u een offerte

vuurtafels mee af te dekken voor behoud van deze

opvragen.

meubelen. Daarnaast bieden wij ook de optie om
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