de ultieme

ONDERHOUDSGIDS
voor al uw tuin- en terrasuitrusting
tuinmeubelen
barbecues, planchas en vuurschalen
parasols en zonnewering
deze gids wordt u aangeboden door tuinmeubelexpert

BESTE LEZER,
Welkom bij de allereerste uitgave van de Ultieme
Onderhoudsgids voor uw tuin- en terrasuitrusting.

Naargelang de materialen waaruit tuinmeubelen
gemaakt worden, vergen ze een verschillend en
aangepast onderhoud.
Met deze primeur wensen we u toegang geven
tot onze kennis en expertise zodat u jarenlang
van uw mooi tuinmeubilair kunt genieten.
Bij T'Hooft Tuinmeubelen geloven we niet alleen
in het adviseren bij het kiezen van kwalitatieve,
duurzame en design tuinmeubelen voor uw tuin
of terras, u geniet ook van een buitengewone
service na verkoop: leveren, monteren, dienst
na verkoop en uitraard ook met de juiste tips en
tricks voor een aangepast onderhoud.
Moest u vragen of twijfels hebben, aarzel vooral
niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag
verder.
Veel leesplezier,
Francis T'Hooft
Zaakvoeder T'Hooft Tuinmeubelen

verdeler van meer dan 100 kwaliteitsmerken
outdoor cooking

brievenbussen

outdoor furniture

Indu
Ofyr
One Q
Weber
Hades
Ferleon
Dancook
Eva Solo
Broil King
Beefeater
Grand Hall
Forge Adour
Outdoorchef
Big Green Egg
Oklahama Joe

KS
Albo
Allux
Mefa
Larob
Arduo
E-safe
Knobloch
Safepost

Fast
Tolix
Houe
Bivaq
Todus
Borek
Unopiu
Talenti
Oxley's
Gloster
Fermob
Manutti
Vondom
Kristalia
Skagerak
Gommaire
Varaschin
Barlow Tyrie
Royal Botania
Anton Daemen
The Bear Chair
Vincent Sheppard

terrasverwarming
Dome
Bromic
Cocoon
Heatsail
Heatstrip
Heatscope

zonnewering & parasols
Tuuci
Calma
Umbrosa
Unosider
Weishaupl
Symo & Sywawa

infraroodcabines
Physiotherm

buitendouches
Zee
O-Jee

verdeler van meer dan 100 kwaliteitsmerken
Ontdek ons volledig assortiment
showroom
Moortelputstraat 1, 9031 Drongen Baarle
website
WWW.THOOFT.COM
webshops
www.barbecues-online.be
www.terrasverwarming-online.be
www.brievenbussen-online.be
Pinterest
THooft Outdoor https://nl.pinterest.com/thooftoutdoor/

TUINMEUBELEN

tafels, stoelen, lounge, banken
hout
metaal
glas, keramiek, beton en natuurlijke steen
synthetische vezel

BARBECUES, PLANCHAS & VUURSCHALEN
houtskool
op gas
op electriciteit

ZONNEWERING & PARASOLS

4
8
10
11

TUINMEUBELEN

tafels, stoelen, lounge, banken

3 GOUDEN TIPS
OM DE LEVENSDUUR VAN UW
PRACHTIGE TUINMEUBELEN
TE VERLENGEN
Behandel je tuinmeubelen met zachtheid.
Gebruik een tuinslang om je tuinmeubelen
schoon te maken, nooit een hogedrukreiniger.
Laat de stoelen schuin tegenover de tafel
leunen, dan kan de regen er gemakkelijk
vanaf stormen.
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HOUT
Tuinmeubelen in teak, ceder, eik, kersen en padoek
hout worden vaak gekozen vanwege hun
duurzaamheid en het gemakkelijke onderhoud.
Teak hout
Nogtans bestaat 95% van het houten tuinmeubelen assortiment bij T'Hooft
uit teakhout. Dit eerste klas type tropisch hout wordt gebruikt om de vloer en
het en dek van boten te maken. Dankzij de specifiek, natuurlijke oliën die teak
bevat, is het hout waterafstotend en weersbestendig.
De sterke, solide structuur van teakhout door de aanwezigheid van olie, hars
en kalk in de nerven van het hout, zorgt ervoor dat het veel minder snel
uitdroogt dan andere houtsoorten. Ook zorgen deze natuurlijke elementen
ervoor dat insecten en schimmels worden afgestoten.
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TEAK HOUT
Teak is een tropische houtsoort met een prachtige
honingbruine kleur. Als deze wordt blootgesteld aan
weersinvloeden, dan verandert de originele kleur
geleidelijk naar de zilvergrijze patinakleur die zo
kenmerkend is voor teak.
Teak is bij uitstek de meest gebruiksvriendelijke
houtsoort die er bestaat.
Er wordt aangeraden om uw teakhouten
tuinmeubelen jaarlijks te onderhouden, best in het
najaar; wanneer de lentekriebels beginnen te komen
en u zin heeft om heel het terras op te kuisen om er
optimaal van te kunnen genieten.
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Eenvoudig onderhoud van teak hout
Volg de volgende stappen om op een efficiente manier
uw tuinmeubelen volledig op te knappen voor het
genieten-in-de-tuin-seizoen.
Maak het meubilair volledig nat met een tuinslang.
Er wordt afgeraden om een hogedrukreiniger te gebruiken, dat zou de nerf en
structuur van het hout kunnen beschadigen.
Voeg wat bruine of marseille zeep of nog beter, Teak Cleaner, toe aan een emmer
gevuld met water.
Breng het mengsel aan met een harde borstel en schrob zacht
over de lente van de planken.
Spoel goed na met het water van de tuinslang. Laat daarna lang
genoeg drogen, liefst in de volle zon.
Na het drogen, als u merkt dat het hout wat ouder of ruwer
wordt, kunt u er gemakkelijk met fijn schuurpapier over de
opervlakkte gaan, in de richting van de lengte van de plank.
Vergeet daarna het stof niet weg te blazen.
Breng met een platte penseel de Teak Protector toe over de
lengte van de planken.
Laat minsens 24 uur drogen alvoor je de tuinmeubelen gebruikt.
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De beste en mooiste manier om teakhouten tuinmeubelente te bewaren en
onderhouden is door zijn natuurlijke vergrijzingproces niet te onderbreken
door middel van verschillende chemische producten.
Het teakhout wordt onderdeel van zijn natuurlijke omgeving en krijgt na een
tijdje een zilvere schijn.
Daarbij wordt afgeraden om een hoes te gebruiken; door het tekort aan
luchtcirculatie gaan zich schimmels ontikkelen.

hardnekkige vlekken
1. vlek met waterslang besproeïen
2. afwasmiddel op vlek aanbrengen
3. met een harde borstel
schrobben
4. afspoelen met tuinslang
5. Teak Cleaner over het hele blad
aanbrengen
6. afspoelen met tuinslang

wist je dat
De Teak Protector zorgt ervoor
dat het hout in de diepte wordt
beschermd tegen wind en weer
maar ook vooral tegen vlekken.
De verzilvering van het teak
hout zal op een natuurlijke wijze
gebeuren maar de Protector
heeft daar geen impact op.

producten tip
Zowel de Teak Cleaner en de
Teak Protector worden
verkocht in de meeste
tuincentra, ook bij T'Hooft
Tuinmeubelen.
De producten van Royal Botania
en Gloster zijn zeer kwalitatief
en verzekeren u op een mooi en
duurzaam resultaat.
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METAAL
Binnen het tuinmeubelaanbod bestaat een groot deel
die van metaal worden gemaakt.
Metaal is van nature zeer elastisch en kan daarom bij
het produceren van tuinmeubelen gemakkelijk gekneed
worden in verschillende vormen.
Metaal kan zeer goed tegen weer en wind en is uiterst
gemakkelijk te onderhouden:
Lauw water met een beetje afwasmiddel mengen in een emmer.
Gebruik een zachte spons of vod om de meubelen te reinigen.
Vermijd schuursponzen of poeder, dat zou de oppervlakte alleen
maar kunnen krassen en beschadigen.
Herhaal dit regelmatig, zodat het vuil zich niet aan de meubelen
kan hechten.
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Metaal wordt op verschillende manieren bewerkt tot meubilair:
Aluminium
Door de unieke samenstelling van aluminium is dit type metaal
tegelijk heel sterk, slijtvast en roestvrij.
Een voordeel van het toepassen van aluminium op tuinmeubilair is
dat dankzij het lichte gewicht, het gemakkelijk verplaatsbaar is.
Gepoedercoat metaal
De metalen frame van het meubilair wordt bedekt met een laag
poeder, tijdens het electrostatisch productieproces.
Deze voorkomt de aanhechting van vocht en vuil waardoor er van
doorroesten geen sprake is.
Gepoedercoat
metaal
Gegalvaniseerd metaal
Er wordt een laag zink over het metalen frame aangebracht
om roesten tegen te gaan. Gegalvaniseerde meubelen zijn
hierdoor heel goed beschermd tegen weersinvloeden en
vragen weinig onderhoud .
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GLAS, KERAMIEK, BETON EN
NATUURLIJKE STEEN
Glas is relatief nieuw voor buitengebruik, maar is een
heel veelzijdig, modern en het geeft het meubilair
ook een strakke look.
Het onderhoud ervan verloopt heel gemakkelijk; wat water
en afwasmiddel mengen en opkuisen met een spons of vod.
Voor zowel keramiek, beton
en natuurlijke stenen zoals
graniet, gelden hetzelfde
principe.
Het zijn harde materialen die
tegen een stootje kunnen en
ook bij deze is het onderhoud
zeer eenvoudig.
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SYNTHETISCHE VEZEL
Textiele stoffen komen voor bij de tuinkussens van onder andere
lounges en ligbedden. Op de synthetisch vezel wordt vlekwerende
en vuilwerende coatings gebruikt.
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 in het textiel
zorgt voor het comfort,
waar de stof zich
aanpast aan het
lichaam.
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Onderhoudsarm materiaal
Omdat er speciale stoffen voor buitengebruik worden gebruikt,
is deze volledig weerbestendig, vormvast en droogt het snel.
Het tuinmeubilair met een vochtig doekje af te kuisen of met een
borstel het stof afnemen kan geen kwaad maar er wordt
afgeraden om ze met zeep af te wassen.
Sommige kussens of overtrekken kan u op lage temperatuur in de wasmachine wassen, als
u ze maar niet laat centrifugeren. Drogen in een droogkast en strijken wordt afgeraden.
Bekijk het etiketje met de wasvoorschriften alvorens u deze wenst te kuisen.

Product tip
BATYLINE CLEANER van
Royal Botania is een goede
keuze. Zeker geen schurende
middelen, schuursponsjes of
oplossende producten
gebruiken.
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