
Outdoor
 Advies en onderhoud

Om zo lang mogelijk te kunnen blijven genieten van je outdoor meubels 
en kussens, is het belangrijk om deze te onderhouden.

Hout

Voor onze meubels maken wij gebruik van verschillende soorten hout. Elk stuk hout 
dat wij voor onze meubels selecteren, is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheuren, 
kleine gaatjes, oneffenheden en/of (open) noesten zijn natuurlijke kenmerken die de 
echtheid van het hout typeren. Dit zijn geen materiaalfouten, maar een handtekening 
die de natuur en de tijd aan het hout heeft meegegeven. Deze karakteristieke eigen-
schappen zorgen er voor dat ieder meubel uniek is.

De houten delen van onze tuinmeubels worden rondom voorzien van meerdere lagen 
weerbestendige conserveerbeits waardoor het goed beschermd is tegen de wisselen-
de Hollandse weersinvloeden.

Kleurverschillen onderling en ten opzichte van het showroommodel of de productfoto 
op de webshop zijn voor de hand liggend en niet te voorkomen.

Hout is een natuurproduct dat kan krimpen en uitzetten als gevolg van een wisselend 
vocht- en temperatuurgehalte. Dit is het werken van hout. Hoe vochtiger de lucht, hoe 
groter de kans dat het hout gaat (zwellen) uitzetten. Is de lucht juist erg droog, dan be-
staat er een kans dat het hout gaat scheuren (krimpen). Deze natuurlijke werking van 
hout hoort bij een houten product en is geen klacht die verholpen kan worden.

Hout blijft werken door verschillen in temperatuur en door vocht, hierdoor ontstaan 
scheurtjes en kiertjes waar het hout dan niet meer behandeld is. Om jouw outdoor 
meubel optimaal te blijven beschermen adviseren wij het meubel elk jaar te onder-
houden met onze speciale beits. 

Deze houtbeits is speciaal ontwikkeld voor de outdoor producten van BoxWorx. Een 
waterverdunbare, transparante, impregneerde, niet filmvormende houtbeits in de 
kleuren Wood Ash of Deep Black. 

De voornaamste kenmerken zijn:
- Zeer goede penetratie in het hout
- Zeer goede aanhechting
- Waterdampdoorlatend
- Bevat UV stabilisatoren
- Goede buitenduurzaamheid



Onderhoud outdoor meubels

Het voorjaar

Wanneer de zon weer doorbreekt en je weer lekker in de tuin kunt gaan zitten, maak 
je je tuinmeubel vrij van groene aanslag en vuil. De houten delen voelen waarschijnlijk 
wat ruw, dan zijn de haartjes in het hout in de winter wat omhoog gaan staan. Schuur 
het hout daarom met de hand even lichtjes op met een schuurpapiertje (korrel 180). 
Schuur altijd met de nerf van het hout mee. Breng daarna de beits aan met een ver-
froller. Rol de beits goed uit, zodat er geen aanzetten ontstaan. Droging gaat heel snel. 
Als het hout droog aanvoelt kan je al lekker je outdoorkussens op je daybed leggen en 
weer genieten van een heerlijke zomer!

Herfst en winter

Is het te koud geworden om buiten te kunnen zitten? Je meubelen gaan langer mee 
als je ze goed opbergt in de winter. Je moet houten meubelen niet opbergen in een 
warme, droge kamer, want dan kan het hout uitdrogen. In plaats daarvan kun je ze het 
best opslaan in een garage, onder een carport of in een overkapping of tuinhuis. Daar 
is goede ventilatie, maar zijn de meubelen wel beschermd tegen regen en sneeuw. 

Wanneer dit niet kan kun je gerust je tuinmeubelen - zonder loungekussens - buiten 
laten staan. Desgewenst kun je de tuinmeubels in de winter op een extra latje zetten, 
zodat de houten poten, latten en/of klossen niet worden aangetast door vocht. We 
raden niet aan om een plastic hoes over de tuinmeubelen te doen. Dit kan juist schim-
mels en houtrot veroorzaken.

Hout is een natuurlijk product en houten tuinmeubelen reageren op de verschillende 
weersomstandigheden. Door de druk in het hout kunnen spleetjes ontstaan. Daarom 
is het belangrijk dat je de meubelen periodiek opnieuw aandraait of een rvs schroef 
bijzet.



Outdoor kussens

De outdoor kussens voor daybed GENIET worden door een atelier speciaal op maat 
gemaakt. Deze kwalitatief hoogwaardige kussens zijn echt voor buitengebruik. Ze zijn 
weerbestendig en bovendien tweezijdig te gebruiken. Van recordhoeveelheden regen 
tot een langdurige hittegolf, het Hollandse weer is niet altijd even voorspelbaar, maar 
met deze kussens hoef je je geen zorgen te maken. Je laat je kussens gewoon buiten 
liggen.

Deze all weather kussens worden gemaakt van de outdoor stof AGORA PLAINS. 
AGORA is niet alleen een mooie outdoorstof, maar heeft ook uitstekende 
eigenschappen. Zo is deze stof ondermeer waterafstotend met een vlekwerende 
behandeling, kleur en lichtechtheid (7/8), ademend, slijtvast en sneldrogend.

De Agora buitenstoffencollectie kenmerkt zich verder door een zachte grip en 
duurzaamheid. Vlekken en kleurvervaging krijgen geen vat op de kwaliteit. De kleuren 
blijven mooi en helder, zelfs als ze blootgesteld worden aan extreem veel zonlicht of 
gereinigd worden met een zacht sopje.

De kussens zijn voorzien van een rits, zodat de hoezen eventueel ook in een sopje 
kunnen.

Samenstelling: 100% solution-dyed acryl. Via onze leverancier ontvangt u 5 jaar 
garantie op kleurbehoud en het stikwerk.

Alhoewel de outdoor stof van 
AGORA geïmpregneerde 
anti-vlekbehandeling heeft die elke 
reactie op bepaalde producten 
voorkomt, adviseren wij om de 
kussens in de herst- en winter-
maanden binnen op te bergen. 
Hiermee worden vlekken van 
vallende natte bladeren en 
vogelpoep voorkomen waardoor 
de kussens langer mooi blijven. 

Berg de kussens op in een niet 
vochtige ruimte of een ruimte waar 
voldoende ventilatie is om weer of 
spoch aantasting te voorkomen.





Nog enkele tips:

• Verslepen van meubelen kan schade veroorzaken aan de meubelen en de vloer.

• Beschadigingen aan vloeren kunnen veelal voorkomen worden door                    
meubeldoppen aan de onderkant van het meubel te plaatsen.

• Gebruik een bank gelijkmatig. Vooral tijdens de inzitperiode na aankoop             
moeten alle zitplaatsen gelijkmatig gebruikt worden. Zo ontstaan er geen zichtbare          
verschillen. 

• Probeer de onderhoudsproducten eerst uit op een onopvallende plek.

• Om de werking van het hout te minimaliseren en brandschade te voorkomen       
adviseren wij u om het meubel niet in de directe omgeving van een warmtebron 
zoals een tuinkachel of tuinhaard te zetten. 

• Plaats geen vochtdoorlatende buitenpotten en ander decoratiemateriaal op het 
meubel om verkleuring en vlekken als gevolg van continue vochtbelasting te      
voorkomen.

• Als er vloeistof wordt gemorst, dient u dit zo snel mogelijk af te nemen met een 
droge (thee)doek of tissue totdat het oppervlak droog is. Doe dit ook als het meubel 
voorzien is van een beschermende laag. Zo blijven eventuele gevolgen beperkt.

• Draai de kussens regelmatig om verkleuringen tegen te gaan

• Bij hardnekkige vlekken eerst proberen om deze met lauwwarm water weg te     
krijgen.

• Voorkom schade door agressieve reinigingsmiddelen. 

• De meubelen zijn  niet getest op commercieel gebruik. Bij eventueel commercieel 
gebruik of gebruik in een andere vorm van onjuiste opslag of onderhoud vervalt 
iedere aanspraak op de garantie.
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