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voorWoord
vandaag zijn tuinmeubelen verkrijgbaar in talrijke 
stijlen, uitvoeringen en materialen. u weegt zorg
vuldig af welk materiaal en welke stijl het best 
bij uw tuin en persoonlijkheid passen. Een mooie 
tuinset is vaak ook een hele investering. dus wilt  
u zo lang mogelijk genieten van uw aankoop. 

daarom heeft Bristol een compleet gamma bescher
mings en onderhoudsproducten ontwikkeld voor 
elk mogelijk materiaal. Ze vragen niet veel van uw 
kostbare vrije tijd, en uw meubelen worden zoveel 
duurzamer.
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 teak   

Over teak 

 n Massieve teak 
Teak is een tropische houtsoort met, als het nieuw is, een prachtige honingbruine kleur. dankzij de natuurlijke teakolie die 
aanwezig is in het hout, is teak bestand tegen alle weersomstandigheden. uw Bristol teakmeubelen mogen dus het hele jaar 
buiten blijven.

Als onbehandeld teak wordt blootgesteld aan weersinvloeden, verandert de originele kleur geleidelijk naar de zilvergrijze 
patinakleur die zo kenmerkend is voor teak. ook de structuur van het hout wordt iets ruwer.

Blijft het teakhout vervolgens onbehandeld, dan zal het zilvergrijze patina veranderen in een donkergrijze kleur. ook kan na 
enige tijd een groene aanslag ontstaan op het hout. uiteraard is het altijd mogelijk het teakhout te reinigen en daarna te 
beschermen met de onderhoudsproducten van Bristol.

 n Gerecycleerde teak
voor onze Bristol recycled Teak meubelen gebruiken wij gerecycleerd hout. dit betekent dat we teakhout gebruiken dat 
reeds werd verwerkt of gebruikt in andere toepassingen, zoals huizen, bruggen en andere constructies … 

het grote voordeel van het recycled teakhout is dat het niet enkel uitermate ecologisch is, maar ook zeer stabiel is van 
kwaliteit doordat het hout reeds geleefd heeft. 

Qua uitzicht verschilt het sterk van nieuw teak door het voorkomen van oneffenheden, inzetstukken, gaten van schroeven of 
bouten, of andere uiterlijkheden die het gevolg zijn van het gebruik in een vorig leven. Meubelen in gerecycleerd teakhout 
hebben dus een unieke uitstraling. de meubelen zijn nooit 100% onderling identiek. 

 n FSC label

heel wat Bristol Garden tafels in gerecycleerde teak dragen het FSClabel. dat garandeert dat het 
gebruikte hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen en/of dat het product bijdraagt aan 
duurzaam bosbeheer (bv. door recyclage)

OnderhOud/reiniGinG teak

Afhankelijk van de omgeving en weersomstandigheden kan het natuurlijke vergrijzen en/of verweren van teak al zichtbaar 
zijn na slechts enkele weken. Als het hout aan weinig vocht wordt blootgesteld, zal de kleur slechts langzaam vervagen. 
in een vochtig klimaat, waarin tuinmeubelen regelmatig aan veel vocht en zonlicht worden blootgesteld, zal teak sneller 
verweren.

u kunt zelf kiezen of u uw nieuwe teakmeubelen op een natuurlijke manier wilt laten vergrijzen, onmiddellijk een zilvergrijs 
patina wilt geven, of ze juist meteen na aanschaf wilt beschermen om zo de originele, honingbruine kleur te behouden.  
voor al deze opties heeft Bristol een aantal speciale onderhoudsproducten ontwikkeld.
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 teak   

Als u met deze producten uw teakhout regelmatig onderhoudt, heeft u jarenlang plezier van uw tuinmeubelen.

 n Originele teak kleur behouden 
nadat u uw nieuwe teakmeubelen hebt buitengezet, laat u het hout best 1 à 2 dagen drogen in de zonnige buitenlucht. 
hierdoor zullen de bovenste ‘haartjes’ van het hout recht komen te staan. dan schuurt u uw meubelen eenmalig met 
schuurpapier met een zeer fijne korrel, zodat het oppervlak volledig glad aanvoelt. het is belangrijk dat u dit doet op een 
droge dag.

hierna behandelt u nieuw teakhout met ‘Bristol Teak oil & Sealer’. dit product voedt het hout en zorgt voor een langdurige 
bescherming van de originele kleur van teak. Bovendien beschermt het teak tegen weersinvloeden en vlekken. het product 
is gemakkelijk en snel aan te brengen. het dringt diep in het hout en droogt vervolgens heel snel. Belangrijk is dat uw 
teakhout 100% droog en stofvrij is alvorens dit product te gebruiken. na de behandeling kunt u al binnen enkele uren uw 
nieuwe tuinmeubelen in gebruik nemen.

oud, gerecycleerde vintage teak kan u dan weer best behandelen met ‘Bristol Sealer voor gerecycleerde Teak’. Met deze 
sealer kan u de typische warme bruinhouten kleur van uw gerecycleerde teak langer behouden. voor een blijvend effect dient 
u dit jaarlijks te herhalen.

om zeker te zijn dat ‘Bristol Teak oil & Sealer’ en ‘Bristol Sealer voor gerecycleerde Teak’ aan uw verwachtingen voldoen, 
raden wij aan om het product eerst op een klein stukje aan de onderzijde of op een poot uit te proberen.

 n natuurlijke vergrijzing 
ook als u ervoor kiest om uw nieuwe teakmeubelen op een natuurlijke manier te laten vergrijzen, laat u het hout best 1 à 
2 dagen drogen in de buitenlucht. Als de bovenste ‘haartjes’ van het hout recht komen te staan, schuurt u uw meubelen 
eenmalig met schuurpapier met een fijne korrel, zodat het oppervlak volledig glad aanvoelt. het is belangrijk dat u dit doet 
op een droge dag.

nu kunt u het teakhout behandelen met ‘Bristol Teak Protector’. dit product brengt een bijna onzichtbare beschermende 
laag op het houtoppervlak, die voorkomt dat vlekken van voedsel en drankjes snel in het hout kunnen binnendringen.
‘Bristol Teak Protector’ beschermt uw hout ook tegen vocht en vuil, met als resultaat een natuurlijke zilvergrijze kleur van uw 
tuinmeubelen. het is geschikt om diverse houtsoorten, zoals teak, vintage teak, eik en hardhout mee te behandelen.

Teak dat al verweerd of donkergrijs is, behandelt u best eerst met ‘Bristol Teak reiniger’, om het teak schoon te maken en de 
kleur te herstellen. daarna kunt u de ‘Bristol Protector’ aanbrengen.

 n Grijze look
om aan uw nieuwe tuinmeubelen in teak onmiddellijk een grijze look te geven gebruikt u best ‘Bristol Teak instant Grijs’. dit 
product kan best aangebracht worden op 100% droog en stofvrij teak, eventueel na behandeling met ‘Bristol Teak reiniger’. 
Meerdere behandelingen met ‘instant Grijs’ zorgen voor een nog grijzere look. nadien jaarlijks behandelen met ‘Bristol Teak 
Protector’.
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 teak  onderhoudsproducten  

(21459)
BriStOL teak reiniGer / OntGriJZer

reinigt grondig én ontgrijst, een 2in1 product. herstelt de kleur van teak. Geschikt 
voor teak en hardhout. uw meubelen laten zich het gemakkelijkst reinigen als u het 
oppervlak eerst goed vochtig maakt met water en daarna ‘Bristol teak reiniger’ 
aanbrengt. vervolgens spoelt u het oppervlak af met water en laat u de meubelen 
goed drogen, alvorens eventueel ‘Bristol teak Oil & Sealer’ of ‘Bristol teak 
Protector’ aan te brengen.

(21460)
BriStOL teak OiL & SeaLer

dit product herstelt, voedt en beschermt de originele kleur van teak.  
de natuurlijke, lichtbruine kleur van teakhout blijft tot 4 keer langer
behouden dan met andere oliën. het is gemakkelijk en snel aan te
brengen. Belangrijk is dat uw teakhout 100% droog en stofvrij is,
alvorens dit product te gebruiken. nieuwe teak dient eerst een week
buiten te staan, voordat u met de behandeling aanvangt. ‘Bristol teak
Oil & Sealer’ is zeer milieuvriendelijk, 100% op waterbasis en niet
brandbaar.

(27104)
BriStOL SeaLer vOOr GereCYCLeerde teak

Met deze sealer kan u de typische warme bruinhouten kleur van uw recycled teak 
langer behouden. voor een blijvend effect dient u dit jaarlijks te herhalen.
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 teak  onderhoudsproducten  

(21461)
BriStOL teak PrOteCtOr

dit product maakt uw houten meubelen water en vuilafstotend en is
geschikt voor indoor én outdoor. u kunt er diverse houtsoorten, zoals
teak, vintage teak, eik en hardhout mee behandelen. het bevat een bijna
onzichtbare impregneerder. deze helpt vlekken op het hout voorkomen
en zorgt ervoor dat voedsel en drankjes niet snel in het hout kunnen
binnendringen. Met ‘Bristol teak Protector’ vergrijzen uw meubelen op
een natuurlijke manier, terwijl ze toch perfect beschermd zijn.

(27103)
BriStOL teak inStant GriJS

dit product geeft aan nieuw teakhout onmiddellijk een grijze kleur. 
Aanbrengen op 100% droog en stofvrije teak, eventueel na behandeling 
met onze ‘Bristol Cleaner’.
Meerdere behandelingen met instant grijs zorgen voor een nog grijzere
look. nadien jaarlijks behandelen met ‘Bristol teak protector’.
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 aluminium   

Over aLuMiniuM 

Aluminium is een licht materiaal (slechts een derde van het gewicht van staal), maar door zijn unieke samenstelling is het 
tegelijk heel sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie. de verhouding sterkte/gewicht is heel gunstig waardoor aluminium 
uitermate geschikt is voor vele verschillende toepassingen en in het bijzonder voor tuinmeubelen. Aluminium heeft als eigen
schap dat het van nature een beschermende oxidelaag vormt.

voor buitengebruik wordt aluminium in de meeste gevallen volledig gereinigd, geanodiseerd en afgewerkt met een poe
derlak in verschillende kleuren. Bij het poederlakken wordt een dubbele laag poederlak met hoge druk op het tuinmeubel 
gespoten en nadien wordt het onder hoge temperatuur in een oven gehecht. voor onze Bristol meubelen gebruiken wij een 
hoogwaardige poederlak met een hoge hechting.

OnderhOud/reiniGinG aLuMiniuM

het volstaat om de aluminium onderdelen af en toe te reinigen met ‘Bristol Aluminium reiniger’, die geschikt is voor gepoe
dercoat aluminium. Plaatsen waar de poederlak beschadigd is, worden best zo snel mogelijk geretoucheerd om corrosie te 
voorkomen.

(30374)
BriStOL reiniGer vOOr aLuMiniuM 

verwijdert vuil, vet en olie van tuinmeubelen. ‘Bristol aluminium reiniger’ 
is gebruiksklaar en mag u direct op het meubilair sprayen. Laat de cleaner  
30 seconden intrekken. daarna verwijdert u het vuil eenvoudig met een spons  
of zacht schuursponsje. Spoel het oppervlak vervolgens af met water.
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 inox   

Over inOx 

roestvast staal, ook rvS of inox genoemd en in de volksmond beter bekend als roestvrij staal, is een legering van  
hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. 

roestvaste staalsoorten zijn zeer gevoelig voor chloor. Stadswater, zwembadwater, bleekwater (naoCl), zoutzuur (hCl) en 
ijzertrichloride (Fe2Cl3) zijn zeer agressief op roestvast staal. 

voor de Bristol meubelen gebruiken wij een standaardkwaliteit die onder normale omstandigheden zeer duurzaam is. het 
gebruik ervan in een omgeving met onzuivere lucht (bv. in de buurt van een zwembad, rondom een gebied met zware indus
trie, ….) kan evenwel aanleiding geven tot roestvorming en corrosie. Wij raden het gebruik van roestvast staal ook af binnen 
een straal van 20 km van de zee omwille van het hoge zoutgehalte.

OnderhOud/reiniGinG inOx

roestvast staal is geen roestvrij staal! roestafzetting en vuil kunnen verwijderd worden met ‘Bristol inox reiniger’ of 
gewoon met water, schuurmiddel en een schuursponsje. hou vooral volgende plaatsen in het oog: lasnaden, plaatsen waar 
het materiaal in aanraking komt met andere materialen, geboorde gaten, contactpunten met schroeven, enz. voorzie deze 
van regelmatig onderhoud.

(21369)
BriStOL inOx reiniGer

reinigt en herstelt het originele uiterlijk van inox.
Speciaal geschikt om de eerste, oppervlakkige roestvorming aan het
oppervlak van bv. inox frames of inox stoelpoten gemakkelijk en snel  
te verwijderen.

(21370)
BriStOL inOx BeSCherMer

Een preventief product, dat helpt om het nieuwe uiterlijk van inox voor
langere tijd te behouden. Zeker meteen bij aanschaf te gebruiken in gebieden zoals 
aan zee of dichtbij een zwembad, als het inox wordt blootgesteld aan de buitenlucht 
waarin zich zout of chloordampen bevinden. deze beschermer vertraagt het ontstaan 
van roestvorming aanzienlijk. dankzij deze betere bescherming is dus minder 
onderhoud nodig.
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 graniet   

Over Graniet 

Graniet is een stollingsgesteente dat bestaat uit 3 mineralen. de samenstelling van de 3 mineralen kan variëren, maar kwarts 
is meestal de dominante component. het is een volledig natuurlijk materiaal. doordat graniet een natuurgesteente is, ziet elk 
tafelblad er lichtjes anders uit. Zowel qua structuur, kleur of aanwezigheid van granietaders is elk tafelblad uniek.

Een granieten tafelblad heeft een natuurlijk karakter en een mooie uitstraling. het is een zeer sterk materiaal, weerbestendig 
en gemakkelijk in onderhoud.

OnderhOud/reiniGinG Graniet

Granieten tafelbladen zijn vervaardigd uit een heel harde natuursteen, die nagenoeg geen vocht opneemt. om vlekken te 
vermijden, behandelt u best vóór gebruik uw tafelblad met ‘Bristol natuursteen Beschermer’. dit product impregneert uw 
tafelblad, waardoor het optimaal beschermd wordt tegen water, vuil, vet, olie en andere schadelijke stoffen. het voorkomt 
tevens schimmelvorming.
Gebruik eventueel bij een tafelblad dat al langer in gebruik is eerst ‘Bristol natuursteen reiniger’. dit product verwijdert  
alle vuil en vetten.

de Bristol producten, die speciaal voor natuursteen ontwikkeld werden, zijn geschikt voor marmer, graniet en arduin.  
Laat het blad na behandeling volledig opdrogen voor gebruik.

(21457)
BriStOL natuurSteen reiniGer

Geschikt voor graniet, arduin en marmer. verwijdert vuil, vet, olie,
schadelijke stoffen en schimmel. ‘Bristol natuursteen reiniger’
mag direct op het oppervlak worden aangebracht en werkt zeer snel. het
vuil laat zich gemakkelijk verwijderen met een zachte (schuur)spons, waarna u
het oppervlak schoonspoelt met water. vervolgens kunt u uw meubels
beschermen met ‘Bristol natuursteen Beschermer’.

(21458)
BriStOL natuurSteen BeSCherMer 

dit product is geschikt voor verschillende soorten natuursteen, zoals graniet, arduin 
en marmer. het beschermt tegen vuil, vet, olie, schadelijke stoffen en schimmel. uw 
hardstenen meubels mogen niet te warm zijn (temperatuur tussen 5° en 25° Celsius) 
tijdens het aanbrengen. inwrijven met ‘Bristol natuursteen Beschermer’ doet u 
best met een schone, droge doek. Belangrijk om te weten: de beschermlaag is pas na 2 
dagen uitgehard en vochtwerend geworden. direct zonlicht en vochtinwerking dienen 
gedurende die eerste 2 dagen aldus vermeden te worden.
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 Trespa & glas   

Over treSPa & GLaS 

 n Glas 
het glas dat wij gebruiken is ‘tempered’ glas, ook wel ‘gehard’ glas genoemd. het komt er op neer dat het glas harder wordt 
gemaakt door middel van hogere temperaturen. 
Glas is relatief nieuw voor buitengebruik, maar is een heel veelzijdig, modern en strak product. Wij bieden glas aan in diverse 
uitvoeringen, gaande van 8 mm glanzend tot 12 mm mat glas.
  Mat glas 12 mm: het glas wordt aan de bovenzijde mat gemaakt door een zuurbehandeling. de kleur wordt bekomen 

door onderaan een dubbele laag lakverf die ook met een hoge temperatuur wordt gefixeerd.
  Blinkend glas 8 mm: idem als hierboven, maar dunner en zonder de matte afwerking.

 n trespa 
hPL staat voor high Pressure Laminate, in het nederlands vaak volkern genoemd. in de Bristol collectie gebruiken we hPL 
van het merk Trespa en meer bepaald van de Meteon buitenkwaliteit.
Trespa Meteon is dus een merknaam van een high Pressure Laminate plaat die speciaal geproduceerd wordt voor 
buitentoepassingen. het is een massieve, compacte plaat die is opgebouwd uit houtvezels of papier, met toevoeging van een 
bindmiddel op basis van fenolhars.

Trespaplaat wordt gemaakt door onder hoge druk en hoge temperatuur houtvezels of geïmpregneerd papier en hars samen 
te persen. Een speciaal EBC (Electron Beam Curing) oppervlak, een door Trespa ontwikkelde coatingtechniek, zorgt voor de 
hoge kwaliteit wat betreft duurzaamheid en weerbestendigheid. door aan het oppervlak gekleurde pigmenten toe te voegen 
zijn de meest uiteenlopende kleuren mogelijk.

doordat het oppervlak van een Trespaplaat een dichte moleculaire toplaag heeft, is het vrijwel ongevoelig voor 
weersinvloeden. Zon, temperatuurschommelingen, regen en andere neerslag hebben geen enkele invloed op het materiaal. 
daarnaast is het uvbestendig en kleurvast. Bovendien is een Trespa tafelblad zeer gemakkelijk te reinigen. op het gladde, 
gesloten en poriënvrije oppervlak kan vuil nauwelijks hechten, dus vochtig afnemen volstaat.
voor de montage raden wij aan onze speciale lijm te gebruiken of te bevestigen met schroeven, mits het gebruik van de 
juiste schroeven en bevestigingstechniek.

OnderhOud/reiniGinG treSPa en GLaS 

Zowel glas als hPL zijn materialen die op zich weinig onderhoud vergen. Trespa en glas (mat of blinkend) kan u best reinigen 
met onze ‘Bristol glas/hPL reiniger’.

(27101)
BriStOL GLaS/hPL reiniGer

deze reiniger verwijdert vuil, vet, olie, schadelijke stoffen en schimmel van glasbladen 
en hPL bladen (bv. Trespa). deze reiniger is gebruiksklaar en mag direct op het glas 
worden gesprayd. 30 seconden laten intrekken, reinigen met een spons en afspoelen 
met water.
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 wicker   

Over wiCker 

de term wicker is eigenlijk de Engelse benaming voor vlechtwerk. Met wicker bedoelen we een weerbestendig materiaal be
staande uit vlechtdraden. het is een vezel gemaakt van kunststof (meestal hdPE, wat staat voor high density PolyEthyleen). 

Qua uitzicht heeft wicker een sterke gelijkenis met rotan, maar omdat het een synthetische vezel is, is wicker veel minder 
gevoelig voor weersinvloeden. daarom is het materiaal uiterst geschikt voor tuinmeubilair. het vergt ook veel minder onder
houd dan rotan.

Wicker is er niet alleen in een rotanachtige lichtbruine kleur, maar is in vele kleuren verkrijgbaar. ook qua vorm treft men 
verschillende varianten aan: vlak of rond, dun of breed, met of zonder textuur, …

de wicker die wij gebruiken in het Bristol gamma is vervaardigd van 100% nieuwe grondstoffen. dit garandeert een hoge 
kwaliteit die bestand is tegen alle weersinvloeden.

OnderhOud/reiniGinG wiCker

voor het onderhoud is het aan te raden wicker regelmatig te reinigen met ‘Bristol Wicker reiniger’ of met water en natuur
lijke, neutrale zeep. Bristol Garden stoelen/lounge bekleed met wicker hebben een onderliggend frame van aluminium.

(27102)
BriStOL wiCker/textiLene reiniGer

deze reiniger verwijdert vuil, vet, olie, schadelijke stoffen en schimmel van 
rugleuningen, zittingen en armleuningen van tuinmeubelen die vervaardigd zijn van 
wicker en/of textilene. deze reiniger is gebruiksklaar en mag direct op het te reinigen 
oppervlak worden gesprayd. 30 seconden laten intrekken, reinigen met zachte spons 
en afspoelen met water.
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 textilene   

Over textiLene 

 n textilene 
Textilene is een weerbestendig doek dat bestaat uit polyesterdraden met een pvccoating errond. het materiaal is volledig 
weerbestendig, vormvast en droogt snel. de open structuur zorgt ervoor dat het ook op warme zomerdagen blijft ademen. 
de lichte elasticiteit maakt dat textilene zich comfortabel vormt naar het lichaam. door de stevige structuur is het materiaal 
ook bijzonder duurzaam.

 n Comfort textilene 
Comfort textilene heeft dezelfde eigenschappen als textilene, maar voegt hier extra zit of ligcomfort aan toe. Tussen twee 
lagen textilene wordt een extra laag waterdoorlatend en ademend comfortmateriaal aangebracht, dat het geheel zachter 
maakt en waardoor het meer steun biedt. Comfort textilene geeft aan uw meubelen ook een luxueuzere uitstraling.

OnderhOud/reiniGinG textiLene

Textilene vergt nauwelijks beschermend onderhoud. om uw meubels schoon te houden, is het aan te raden textilene  
regelmatig te reinigen met ‘Bristol Wicker / Textilene reiniger’ of met water en natuurlijke, neutrale zeep.

(27102)
BriStOL wiCker/textiLene reiniGer

deze reiniger verwijdert vuil, vet, olie, schadelijke stoffen en schimmel van 
rugleuningen, zittingen en armleuningen van tuinmeubelen die vervaardigd zijn van 
wicker en/of textilene. deze reiniger is gebruiksklaar en mag direct op het te reinigen 
oppervlak worden gesprayd. 30 seconden laten intrekken, reinigen met zachte spons 
en afspoelen met water.
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 outdoor leder   

Over SYnthetiSCh (Pu) OutdOOr Leder 

Synthetisch leder is bestand tegen uvstralen (SGSgetest) en blijft dus kleurvast bij zonneschijn. het is ook bestand tegen 
regen, water en vocht. Eventueel indringend water, via de naden, zal maximaal gedraineerd worden, dankzij het gebruik van 
een dubbele schuimlaag met een open poriënstructuur (Quick dry Foam).

deze Quick dry Foam met open poriën zorgt ervoor dat het meubel voldoende kan ademen en daardoor ook sneller droogt 
bij wisselende weersomstandigheden. de speciale antibacteriële afwerking maakt het materiaal bovendien bestand tegen 
schimmelvorming.

OnderhOud/reiniGinG SYnthetiSCh OutdOOr Leder

het materiaal kan op een eenvoudige manier gereinigd worden met de ‘Bristol reiniger voor Synthetisch Leder’.

(30375)
BriStOL SYntetiSChe Leder reiniGer

Bevochtig eerst het leder zorgvuldig met water en spray de reiniger vervolgens op het 
oppervlak. Laat 3 tot 10 minuten inwerken, afhankelijk van de mate van vervuiling. 
daarna verwijdert u het vuil met een spons of zachte schuurspons. Spoel vervolgens 
het behandelde oppervlak zorgvuldig af met schoon water en laat het drogen. Als de 
vlekken niet volledig zijn verwijderd kunt u de behandeling herhalen met eventueel 
een iets langere inwerktijd. Test de reiniger voor gebruik even uit op een onopvallende 
plek om de kleurvastheid te controleren.
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ondErhoudSProduCTEn  

(21479)
BriStOL OnderhOudSSet 

Geschikt voor het reinigen van diverse materialen.
3 doekjes en 2 schuurpads. 21749.eps 

nog te 
ontvangen

om uw tuinmeubelen nog beter te beschermen tegen grillige weersomstandigheden, hebben we in het Bristol Garden 
gamma een uitgebreid assortiment tuinmeubelhoezen. deze hoezen zijn vervaardigd uit een polyesternylondoek met 
weerbestendige pvccoating. 

 n Soorten tuinmeubelhoezen  

  hoezen om uw volledige tuinset af te dekken. (tafels + stoelen)
  hoezen voor uw loungeset 

  hoezen voor stapelstoelen 
  Parasolhoezen 

 

 n voordelen 

  de hoezen zijn kleurvast, water – en vuilafstotend 

  Weersbestendig 

  Strakke sluiting dankzij dubbele stropkoord 

  Geen risico op schimmelvorming dankzij ventilatiestrook

  Makkelijk aan te brengen dankzij de handige ritssluiting 

TuinMEuBELhoEZEn   



  

exclusief verdeler benelux:

voor onze winkelpunten, 
surf naar www.overstock.be


